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Samenvatting
Dit rapport werd geschreven naar aanleiding van het Utrechts Actieplan Weidevogels. Dit is een plan
geschreven om de afname van weidevogels binnen de provincie Utrecht tegen te gaan. Daarnaast
geeft dit rapport overzicht en advies over drie weidevogelkerngebieden; Demmerik & Donkereind,
Kockengen & Kamerik en de Slaag. De hoofdvraag die is opgesteld luidt: ‘Waar en hoe kan binnen de
drie gekozen kerngebieden geïnvesteerd worden om de (broed‐)populatie weidevogels te
verhogen?’. Om deze vraag te beantwoorden werd er gekeken naar vier weidevogelsoorten; de
grutto, tureluur, scholekster en kievit. Dit met BMP‐data uit 2016, 2019 en 2021.
Voor drie van de vier weidevogels is tussen 2016 en 2019 een afname te zien in het aantal territoria
in de gehele provincie Utrecht. Alleen bij de grutto was een kleine stijging te zien. Vervolgens werd
tussen 2019 en 2021 bij alle de vier weidevogelsoorten een stijging gemeten. Ook werden er
interviews afgenomen met gebiedscoördinatoren van collectieven en met agrariërs over de
belemmeringen en hindernissen van de uitvoering van weidevogelbeheer en de groei van
weidevogelterritoria. Hieruit is naar voren gekomen dat er meer baat is bij flexibiliteit van de
uitvoering van weidevogelbeheer en de vergoeding hiervan. Ook is er meer vertrouwen en
communicatie nodig tussen overheden en agrariërs. Bij de belemmeringen van de groei van het
aantal territoria speelt predatie, (uit)maaien en de afwezigheid van (voldoende) geschikt habitat een
rol bij de stagnering van weidevogelpopulaties.
Naast een overzicht naar de territoria werd ook gekeken naar de maatregelen en het beheer dat
werd en wordt toegepast binnen de kerngebieden. Ook hiervoor is gebruik gemaakt van contact met
veldcoördinatoren en een agrariër. Ten slotte is er gekeken naar maatregelen en weidevogelbeheer
die worden toegepast buiten de provinciegrenzen. De ‘waar’ in de hoofdvraag is niet specifiek te
beantwoorden uit dit verslag, hiervoor is meer onderzoek nodig. Wel wordt er gekeken naar
gebieden waar de potentie hoog ligt en nog geen weidevogelbeheer wordt toegepast. Hiervoor is
een nieuw systeem of nodig, zoals bijvoorbeeld een beloningsysteem, gebaseerd op hoeveel een
agrariër doet met betrekking op weidevogelbeheer en hoe zijn‐haar gebied presteerd. Dit zou de
agrariër extra stimulering geven om mee te doen en mee te blijven doen aan weidevogelbeheer.
Daarnaast is ook meer flexibiliteit nodig bij de uitvoering van weidevogelbeheer onder de weidevogel
werkpakketten om weidevogelbeheer aantrekkelijker te maken voor agrariërs. Ook wordt er
geadviseerd om meer communicatie te creëren tussen de provincie en agrariërs om meer
duidelijkheid te scheppen en een gevoel van waarde mee te leveren. Als laatste is het aan te raden
dat er wordt gekeken naar pilots en proeven buiten de provincie om beleid en beheer verder te
verbeteren.
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1. Inleiding
Het is al jaren in het nieuws, het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Versnippering van
leefgebieden, ongeschikte habitatten, te vroeg maaien en predatie zijn een paar factoren die zorgen
voor een achteruitgang van de Nederlandse weidevogels. Het is echter geen nieuwe ontwikkeling
maar een probleem dat al vele decennia speelt (Vogelbescherming Nederland‐b, z.d.‐b). Ook de
provincie Utrecht is hier geen uitzondering op. Uit het rapport van 2018 (Provincie Utrecht, 2019)
kwam naar voren dat deze provincie in 2019 onder de grens van 75% van de in 2012 vastgestelde
broedparen grutto’s zou uitkomen, een getal dat eerder in een rapport uit 2012, Weidevogelvisie
provincie Utrecht was voorspeld (Provincie Utrecht, 2012). In dit Utrechts Actieplan Weidevogels
werd onder andere gefocust op de grutto (Limosa limosa), die de provincie als gidssoort had
aangesteld vanwege de eisen die deze soort stelt aan zijn leefomgeving. Om een halt toe te roepen
aan deze afname van de gruttopopulatie, en andere weidevogels, is in 2018 het Utrechts Actieplan
Weidevogels opgesteld. Dit plan moest ervoor zorgen dat er meer aandacht kwam voor de grutto en
andere weidevogels binnen de provincie. Hierbij wordt binnen het Actieplan vooral gefocust op de
agrarische gebieden en niet op de reservaten. Deze reservaten worden namelijk beheerd door
terrein beherende organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze partijen kunnen
zich al meer focussen op hun eigen beleid.
In 2013 heeft de eerste monitoring plaatsgevonden binnen deze agrarische gebieden. Echter, door
de geringe oppervlakte aan gebieden en geringe hoeveelheid aan data is ervoor gekozen deze data
niet mee te nemen binnen dit rapport. Vervolgens zijn er in 2016, 2019 en 2021 BMP‐monitoring
uitgevoerd binnen de Weidevogelkerngebieden. Dit zijn gebieden aangewezen door de provincie met
hoge concentraties weidevogels. Binnen deze gebieden wordt een onderscheid gemaakt in
reservaten en agrarisch gebied.
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1.1 Probleemanalyse
Zoals ook aangegeven in de inleiding gaat het slecht met de weidevogels. Dit is een probleem dat al
decennia speelt op het open boerenland van Nederland (Vogelbescherming Nederland‐b, z.d.‐b).
Door intensivering van landgebruik, vermesting, versnippering en verdroging wordt het de in
Nederland broedende weidevogels steeds lastiger gemaakt. Van de gruttopopulatie
(eerdergenoemde gidssoort) binnen Noordwest‐Europa broedt ongeveer 90% binnen onze nationale
grenzen (Vogelbescherming Nederland‐a, z.d.‐a). Het is dus van Europees maatschappelijk belang dat
Nederland ervoor zorgt dat de (verdere) achteruitgang van de grutto en andere weidevogels wordt
tegengegaan.
Er is wel een algemeen beleid opgesteld en er zijn meerdere BMP‐monitoring uitgevoerd in onder
andere 2016, 2019 en 2021. Uitvoering van dit beleid wordt, wanneer van toepassing, gedaan door
de agrariërs en collectieven‐coöperaties. Hierbij helpen collectieven en coöperaties met onder
andere het regelen van subsidieaanvragen van agrarisch en particulier natuurbeheer, initiëren en
uitvoeren van innovatieve projecten en het begeleiden van gebiedsprocessen.
Op landelijk en provinciaal niveau loopt de weidevogelpopulatie terug, zo ook in de provincie Utrecht
volgens het Actieplan. Dit komt door een aantal problemen. Dit zijn onder andere:
►De afwezigheid van voldoende mozaïek en variatie. Er zijn op plekken waar het minder goed gaat
met weidevogels vaak onvoldoende variaties in de habitat. Door het intensieve gebruik van
broedgronden hebben weidevogels legselbescherming nodig door licht beheer (later maaien of om
nesten heen maaien) maar ook voldoende kuikenland en vochtige graslanden in de vestigingsfase zijn
nodig, oftewel zwaar beheer.
►Uitmaaien van kuikens en nesten. In strijd met de Wet Natuurbescherming worden er toch een
deel van de kuikens en nesten uitgemaaid.
►Predatie op weidevogels. Weidevogels zijn een van de weinige groepen waarbij een predator
invloed kan uitoefenen op de populatie van een soort.
► De bereidheid om deel te nemen aan het Agrarisch Natuur‐ en Landschap beheer (ANLb) is 34%
verspreid over alle weidevogelkerngebieden (2016). Deze lage bereidheid voor ANLb vanuit agrariërs
heeft als grootste reden de geringe vergoeding (namelijk alleen onkosten en omzetderving) en de
verplichtingen voor deelname zijn volgens vele vergaand (Pro21).
Provincie Utrecht doelt erop door middel van POP (Plattelands‐Ontwikkelings‐Programma) ‐middelen
met een bedrag van € 1.100.000,00 extra beheergeld deze problemen aan te pakken. Dit door onder
andere de oplossingen voor uitvoering van ANLb (met zwaar en licht beheer) bij de collectieven neer
te leggen. Hiermee zou de bereidheid van meedoen van ANLb door agrariërs in de kerngebieden
worden bevorderd. Er is een gedragscode opgesteld in 2018‐2019 om uitmaaien van nesten en
kuikens verder terug te dringen. Ook worden er nieuwe technieken gebruikt en gefinancierd, zoals
bijvoorbeeld bij het lokaliseren van nesten en kuikens. Hierbij worden drones aangeschaft met
financiering vanuit het POP3.
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Voor dit project is gekozen voor drie deelgebieden vanwege de verschillende oppervlakten die deze
omvatten. De Slaag is een relatief klein gebied in vergelijking met andere Wvk‐gebieden, deelgebied
Demmerik & Donkereind heeft een gemiddelde grootte en Kockengen & Kamerik heeft een relatief
grootte oppervlakte in verhouding tot andere Wvk‐gebieden. Daarnaast wil de provincie weten waar
en vooral hoe binnen de Wvk‐gebieden kan worden geïnvesteerd. De uitkomst hiervan kan
vervolgens verder worden vertaald naar andere Wvk‐gebieden.
Om hierachter te komen zijn deze drie eerdergenoemde Wvk‐gebieden gekozen als steekproef voor
toekomstige investeringsmogelijkheden. Hierbij moet, naast de eerdergenoemde problemen, ook
worden gekeken naar de oorzaken en werking van weidevogelbeheer. Vragen die hierbij naar voren
komen zijn:




Welke vormen van beheer worden toegepast voor weidevogel?
Welke redenen (naast die genoemd in het Actieplan Weidevogels Utrecht) hebben agrariërs
om niet deel te nemen aan ANL‐beheer?
Welke belemmeringen en hindernissen worden geconstateerd bij dit beheer en
(inrichting)maatregelen?

In de volgende paragraaf zijn deze vragen verder verwerkt in een hoofdvraag en bijbehorende
deelvragen.
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1.2 Onderzoeksvragen
Omdat dit project is opgesteld als een onderzoek, is er een hoofdvraag opgesteld. Deze is als volgt
geformuleerd:
“Waar en hoe kan binnen de drie gekozen kerngebieden geïnvesteerd worden om de (broed‐)
populatie weidevogels te verhogen?”
Daarnaast zijn er ter ondersteuning van de hoofdvraag, deelvragen opgesteld. Deze zijn als volgt in
een schema weergegeven:

1) ► Hoe verloopt de weidevogelpopulatie in de
agrarische (ANLb‐)kerngebieden (2016, 2019 en
2021) in Demmerik & Donkereind, Kockengen &
Kamerik en de Slaag?

2) ► Hoe verloopt de omvang van de vier
gekozen weidevogelsoorten van de
kerngebieden gezamenlijk in de provincie
Utrecht?

Resultaat

Resultaat

3) ► Hoe presteren de drie kerngebieden op omvang van de vier gekozen weidevogelsoorten
vergeleken met het totaal aan kernbieden in de provincie Utrecht?

Hoofdvraag
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4) ► Wat zijn/waren de belemmeringen en hindernissen
in de uitvoering van Actieplan Weidevogels?

5) ► Wat zijn en waren de belemmeringen en
hindernissen in de groei van het aantal
weidevogels binnen ANLb‐kerngebieden?

Hoofdvraag

Hoofdvraag

6) ► Welke maatregelen en investeringen zijn er uitgevoerd in deze drie kerngebieden om de
(broed)populatie van weidevogels te versterken?

Hoofdvraag
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7) ► Welke maatregelen worden er in weidevogelkerngebieden in andere provincies uitgevoerd?

Hoofdvraag

Resultaat
Deelvraag 3

Resultaat
Deelvraag 4

Resultaat
Deelvraag 5

Resultaat
Deelvraag 6 & 7

Hoofdvraag

“Waar en hoe kan binnen de drie gekozen kerngebieden geïnvesteerd worden om de (broed‐)populatie
weidevogels te verhogen?”
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1.3 Theoretisch kader
Binnen deze paragraaf worden de belangrijkste begrippen uitgewerkt. Daarnaast wordt er een korte
stand van zaken en literatuur besproken met betrekking op het onderwerp weidevogels.

Belangrijkste begrippen
Hierop volgt een lijst van de gebruikte woorden binnen dit verslag en de specifieke betekenissen
binnen het verslag.
Utrechts Actieplan Weidevogels– Binnen dit project wordt geschreven naar een overzicht en advies
van het Actieplan Weidevogels van de provincie Utrecht uit 2018 (gepubliceerd in 2019). Binnen dit
project zal hier vaak naar worden verwezen, hierdoor zal dit worden afgekort naar “Actieplan” of
“Actieplan Weidevogels”.
Broedvogel Monitoring Project (BMP)– Dit is een vorm van monitoring, uitgevoerd door vrijwilligers
van de SOVON. Tijdens monitoringsrondes, binnen van tevoren vastgestelde gebieden, worden alle
territoria‐ en nest indicerende vogels geteld en onderverdeeld in broedcodes. Broedcode 1
bijvoorbeeld betreft een volwassen individu in een mogelijk broedbiotoop terwijl broedcode 16 een
nest met jongen omschrijft (SOVON‐a, z.d.‐a).
Collectieven zijn de spil tussen individuele werkuitvoerende agrariërs en overheid die subsidie
verleent. Binnen dit project zijn dit: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (Demmerik &
Donkereind en Kockengen & Kamerik) en Collectief Eemland (de Slaag) (Boerennatuur, z.d.).
Greppel‐plas‐dras – Bij een greppel‐plas‐dras wordt het waterpeil rondom een greppel verhoogd, de
inundatie periode verschilt per subsidiepakket.
Veld‐plas‐dras – Bij een veld‐plas‐dras wordt een deel van een agrarisch grasland onderwater gezet
door het waterpeil te verhogen. Ook bij veld‐plas‐dras gaat het meestal over een periode waarin, een
deel van, een perceel onderwater wordt gezet.
(Weidevogel)Territoria‐Broedpaar – Het gaat hierbij om territoria vastgesteld uit een conclusie van
BMP‐rondes. Broedpaar en territoria worden in de literatuur vaak door elkaar gebruikt. Vaak wordt
bij het vaststellen van broedpaar de BMP‐methode gebruikt, hierbij worden de territoria van
(weide)vogels vastgesteld. Deze aantallen worden vervolgens vertaald naar broedpaar, het gaat
hierbij vaak om een schatting.
Weidevogelkerngebied(en) (Wvk‐gebied(en)) – Zijn gebieden aangewezen door de desbetreffende
provincie met als doel behoud en voortzetting van de weidevogelpopulaties. Binnen deze
kerngebieden wordt een van tevoren bepaald beleid gehanteerd. Dit beleid wordt per zes jaar onder
de loep genomen voor eventuele aanpassingen. Beheer en maatregelen binnen deze gebieden
worden grotendeels uitgevoerd door agrariërs in samenwerking met collectieven en terrein
beherende organisaties als bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
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Recente literatuur met betrekking op weidevogels
In de afgelopen 45 jaar is er vierhonderd miljoen euro aan subsidie naar Nederlandse boeren gegaan
voor maatregelen en beheer om de weidevogelstand te beschermen. Uit een rapport van de
Algemene Rekenkamer, ‘Waar is de grutto? Aanpak bescherming weidevogels werkt niet’, kwam
naar voren dat sinds 2001 de subsidie verachtvoudigd was vergeleken met 2020, van € 4,2 miljoen
naar € 33,4 miljoen. Het aantal Nederlandse gruttopaar daalde echter in diezelfde periode van
60.000 paar naar 30.000. Hierin kwam ook naar voren dat landelijk bij de meest kansrijke gebieden in
verhouding veel minder maatregelen worden uitgevoerd. Bij 85% van de gebieden kansrijk voor de
grutto worden geen maatregelen uitgevoerd om deze vogels te beschermen. In bijlage 11, figuur 12
is een kaart te zien van deze verdeling. De effectiviteit van maatregelen en beheer werd ook in dit
rapport naar voren gebracht met resultaten uit een rapport van de WUR met betrekking tot de
effectiviteit van genomen maatregelen. Hieruit kwam naar voren dat ongeveer de helft van de
oppervlakte dat wordt beheerd, legselbeheer wordt toegepast. Een noodzakelijke vorm van beheer,
maar qua effectiviteit scoort een maatregel als verhogen van het waterpeil of het aanleggen van
greppel‐plas‐dras hoger. Hiervoor is een puntensysteem toegepast, legselbeheer kreeg hier een
score van de een punt van de drie terwijl waterpeil verhogen en plas‐dras greppels aanleggen drie
punten scoorde. Legselbeheer werd daarnaast op 46.569 ha toegepast (in heel Nederland), terwijl
het verhogen van het waterpeil ‘slechts’ bij 1308 ha werd toegepast en het aanleggen (en
onderhouden) van greppel‐ plas‐dras werd op een kleine 415 ha toegepast (Algemene Rekenkamer,
2021).
Uit een meest recent rapport van de SOVON naar BMP uitgevoerd in 2021
‘Weidevogelinventarisaties in de provincie Utrecht in 2021’ is naar voren gekomen dat vele soorten
weidevogels weer in opmars zijn binnen de provincie Utrecht. Bij meerdere weidevogelsoorten werd
een positieve trend waargenomen. Territoria aantallen bij de grutto, scholekster en de kievit bleven
gelijk of namen toe. Dit is opvallend aangezien het jaarlijks landelijk gemiddelde met enkele
procenten negatief verloopt voor deze soorten (Slaterus et al, 2021).
Deze positieve trend is ook te zien binnen Utrecht‐West voor de grutto. In een web artikel van het
AD werd veldcoördinator René Faber van collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) bevraagd over het
succes van deze gidssoort. Hij vertelde dat het aantal gruttopaar met zeven procent is toegenomen
in vergelijking met twee jaar terug (2019). Dit komt volgens hem onder andere door de investering in
uitstel van maaien, verhoging van het waterpeil, het aanleggen van (greppel) dras‐plassen en creëren
van kruidenrijk grasland (Verbrugge, 2021).
Als laatste is er het landelijk Actieplan Grutto, hierin wordt nogmaals nadrukkelijk weerlegt dat het
slecht gaat met de weidevogels. Het plan is ondanks de naam niet puur gericht op de grutto maar
ook op weidevogels in het algemeen. Hierin wordt ook gesproken van het verhogen van het
waterpeil naar 10 tot 20 cm onder het maaiveld. Daarnaast wordt gesproken van predatorbeheer
door onder andere het verwijderen van houtopslag, uitrasteren van graslanden en verjagen of
bejaging van vossen, reigers en andere soorten (It Fryske Gea et al, 2020).
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1.4 Doelstelling
Het doel van deze opdracht is inzicht en advies geven op de volgende te nemende stap(pen) en
eventuele aanpassingen aan het beleid van het Utrechtse Actieplan Weidevogels. Het uiteindelijke
product is een onderzoeksrapport waarin overzicht, inzicht en advies gegeven wordt aan de hand van
bijbehorende (GIS)kaarten en analyse, referentieonderzoek naar andere provincies en interviews met
agrariërs & collectieven binnen de drie gekozen kerngebieden. Dit kan vervolgens worden gebruikt
door de provincie Utrecht voor het schrijven van een beleidsplan beginnend in 2022‐2023 dat weer
zal bijdragen aan een duurzame weidevogelpopulatie.

1.5 Duurzaamheid
Bij het voortzetten en verbeteren van het Actieplan Weidevogels wordt een betere balans beoogd
voor wat betreft duurzaamheid op het gebied van landbouw in de provincie. Hierbij wordt er
gestreefd naar een balans tussen de belangen van natuur, mens en economie. Bij het Actieplan
wordt vooral gewerkt naar het verhogen van de belangen van de natuur (planet), maar wel door ook
rekening te houden met de mens (people) en economie (profit). Dit wordt gedaan door niet alleen te
luisteren naar de ecologische kant van het weidevogelbeheer maar ook naar de economische en
sociologische aard. Hiervoor is ook de kant van het verhaal van de uitvoerders van het
weidevogelbeheer nodig, namelijk die van de agrariërs en de collectieven.

1.6 Afbakening
In dit plan wordt gefocust op de Wvk‐gebieden, specifiek de gebieden onder ANLb en agrarische
landschappen zonder dit toegepast beheer. De terreinen beheerd door terrein beherende
organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer worden buiten beschouwing gehouden.
Ook worden de zogenaamde weidevogelrandzones (zones niet aangekaart als Wvk‐gebied door te
lage dichtheden van weidevogels) buiten dit rapport gehouden. Wel kan er worden gekeken naar
gebieden buiten de kerngebieden om eventuele schommelingen in aantallen weidevogelterritoria te
verklaren.
ANLb is een vorm van beheer gefocust op het behoud van weidevogelpopulaties binnen agrarische
gebieden. Binnen dit project is gekozen om naast de gidssoort (grutto) ook drie andere weidevogels
mee te nemen: de scholekster (Haematopus ostralegus), de kievit (Vanellus vanellus) en de tureluur
(Tringa totanus). Deze soorten zijn meegenomen om meer vergelijkingsmateriaal te creëren en
daarnaast zijn deze drie vogelsoorten net als de grutto ANLb‐soorten (soorten specifiek opgenomen
in de ANLb‐subsidie regeling).
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Binnen dit project wordt er gekeken naar drie Wvk‐gebieden; Demmerik & Donkereind, Kockengen &
Kamerik en de Slaag1. Voor algemene informatie over deze kerngebieden, zie bijlage 2, figuur 2 t/m
4. Hierbij wordt BMP‐data gebruikt uit 2016, 2019 en 2021. In 2013 heeft er ook een BMP‐ronde
plaatsgevonden binnen de Wvk‐gebieden, echter is deze niet meegenomen. Reden hiervoor is dat de
dataset van 2013 in vergelijking met huidige oppervlakte en aantallen Wvk‐gebieden aan de magere
kant waren om te kunnen gebruiken voor dit project. Ook is er niet voor gekozen zelf monitoring uit
te voeren. Redenen:





Onvoldoende kennis voor het accuraat vaststellen van territoria van weidevogels.
Bereikbaarheid van de gebieden is sub‐optimaal
Onvoldoende tijd binnen dit project
Het ongunstig startmoment van dit project na het broedseizoen van de meeste weidevogels.

Dit onderzoek zal zich focussen op het Utrechts Actieplan Weidevogels van de provincie, hoe staat
het plan ervoor en wat heeft dit Actieplan (verder) nodig om te slagen? Om hierachter te komen
moet er eerst een overzicht worden gemaakt van de weidevogelstand binnen de provincie en die van
de drie gekozen kerngebieden.
Als laatste is er geen onderzoek gedaan naar de ruimtelijke verspreiding van de weidevogel. Hiervoor
was meer data nodig met betrekking op beheer dat wordt toegepast op de percelen. In de laatste
twee weken van het schrijven van dit rapport kwam deze data beschikbaar. Er is toen voor gekozen
deze data niet mee te nemen, met als grootste reden de korte tijd waarin dit zou moeten worden
verwerkt.

1.7 Randvoorwaarden
Het project moet ten minste een overzicht creëren van de drie deelgebieden, met de meest recente
en voor het project beschikbare data 2016, 2019 en 2021. Bij dit overzicht worden zowel kaarten als
territoria data aangeleverd. Daarnaast moet het advies en de aanbevelingen (voor een deel) kunnen
worden gebruikt voor het schrijven van het beleidsplan van weidevogels binnen de kerngebieden
(specifiek de ANLb‐gebieden binnen deze gebieden) en eventuele voortzetting van het Actieplan.

1

Het agrarische gedeelte van het weidevogelkerngebied werd in het Utrechts Actieplan Weidevogels ‘De Slaag’
genoemd. Het collectief Eemland verwijst naar dit gebied als ‘de Zeldert polder’ of ‘polder Zeldert’.
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2. Methode en werkwijze
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal er eerst onderzoek moeten worden gedaan naar de
deelvragen en deze moeten daarbij worden beantwoord.
Deelvraag 1
Om dit te doen wordt er eerst gekeken naar de eerste deelvraag:
“Hoe verloopt de weidevogelpopulatie in de agrarische (ANLb‐)kerngebieden (2016, 2019 en 2021) in
Demmerik & Donkereind, Kockengen & Kamerik en de Slaag?”.
Om hierachter te komen moet eerst een overzicht worden gecreëerd van de populaties van de
afgelopen drie weidevogel‐monitoring van 2016, 2019 en 2021. Dit door middel van dataonderzoek.
Het gaat hierbij om drie GIS‐puntenlagen van de gehele provincie Utrecht, met meetrondes
uitgevoerd door de SOVON (Provincie Utrecht, 2021). Deze GIS‐data moeten eerst worden gefilterd
op de vier gekozen vogelsoorten (grutto, tureluur, scholekster en kievit), daarna worden deze lagen
verder gefilterd naar data die binnen de drie kerngebieden vallen. Dit gebeurt door deze soorten per
deelgebied te ‘Intersecten’.
Hierbij wordt vervolgens een overzicht gecreëerd van aantallen per kerngebied van de afgelopen drie
jaar in een Excel grafiek. Hierbij wordt ook berekend wat de percentuele groei of afname van de
populatie in de drie kerngebieden is.
Voor de berekening van de percentuele groei of afname tussen twee BMP‐rondes wordt de volgende
formule gebruikt:
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝐵𝑀𝑃 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐵𝑀𝑃 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑒
𝑣𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐵𝑀𝑃 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑒

100%

Voor de berekening van de jaarlijkse percentuele groei of afname wordt de volgende formule
gebruikt:
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑥 2021/𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑥 2016 ^

1
5

1 ∗ 100%

De ‘5’ in deze formule geeft het verschil in jaren aan tussen 2016 en 2021.
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Deelvraag 2
Vervolgens moet er ook een overzicht komen van de totale (broed)populatie van de vier gekozen
weidevogelsoorten in de kerngebieden van de provincie. Door antwoord te geven op de tweede
deelvraag: “Hoe verloopt de omvang van de vier gekozen weidevogelsoorten van de kerngebieden
gezamenlijk in de provincie Utrecht?”. Hierbij worden alle vier de weidevogel (broed)vogeldata
binnen de kerngebieden gebruikt. In ArcMap wordt de data van de (broed)vogels gefilterd zodat
alleen de vier gekozen weidevogels binnen de kerngebieden worden gebruikt. Bij het berekenen van
de territoria moeten dezelfde oppervlakte worden gebruikt om deze data te kunnen vergelijken.
Daarom zijn de Wvk‐gebiedsgrenzen gebruikt van 2016. Hier wordt vervolgens een gemiddelde van
bepaald per jaar (meting van 2016 en 2021).
Voor het berekenen van de jaarlijkse percentuele groei of afname van het totale
weidevogelkerngebied wordt dezelfde formule gebruikt als die hiervoor:
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑥 2021/𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑥 2016

1 ∗ 100%

Vervolgens wordt hierbij net als bij de vorige stap een overzicht gemaakt van de aantallen in Excel.
Deelvraag 3
Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden “Hoe presteren de drie kerngebieden vergeleken
met het totaal aan kernbieden in de provincie Utrecht?” moeten de uitkomsten van de vorige twee
deelvragen worden vergeleken. Om dit te kunnen doen moet de dichtheid territoria worden
berekend per honderd ha. Deze dichtheid per honderd ha wordt vaak gebruikt in rapporten van
SOVON en kwaliteitsbepalingen van Bij12, er is daarom gekozen dit ook te doen voor deze
rapportage. Om dit te doen is de volgende formule gebruikt:
100 ℎ𝑎
𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑 𝑖𝑛 ℎ𝑎

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑

𝐷𝑖𝑐ℎ𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 100 ℎ𝑎
De oppervlakte van het gebied wordt afgerond op twee decimaal. Het resultaat ‘Dichtheid aantal
territoria per 100 ha’ wordt afgerond naar beneden om ‘hele’ vogels te tellen. Deze vorm van notatie
wordt ook gebruikt in het Utrechts Actieplan Weidevogels (Provincie Utrecht, 2019).
Deelvraag 4 & 5
Vervolgens worden agrariër(s) en collectieven uit de kerngebieden (en ook een daarbuiten) gevraagd
door middel van het afnemen van semigestructureerde interviews naar hun mening over de
maatregelen en de reden die zij zien voor de afname en toename in weidevogelpopulaties, zie bijlage
8. Deze vragen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de vragen opgesteld in 1.2
‘Probleemstelling’ en door te kijken naar welke vragen beantwoord moeten worden om de twee
deelvragen te kunnen beantwoorden: “Wat zijn de belemmeringen en hindernissen in de uitvoering
van Actieplan Weidevogels” en “Wat zijn de belemmeringen en hindernissen in de groei van het
aantal weidevogels binnen ANLb‐kerngebieden?”. Hierbij wordt ook een ‘expert judgment’ van de
gebieds‐/veldcoördinatoren gevraagd binnen de provincies waar dit mogelijk is. Dit om terug te
kunnen koppelen naar de groei en afname in weidevogelterritoria. Bij het beantwoorden van deze
vragen wordt daarnaast gekeken naar de literatuur in de vorm van bureauonderzoek.
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Deelvraag 6
Nadat de prestatie van de deelgebieden zichtbaar is gemaakt, is de volgende stap het achterhalen
van de genomen maatregelen binnen deze drie kerngebieden. Om hierachter te komen wordt data
met betrekking tot investeringen en uitgevoerde maatregelen van de collectieven gevraagd. Dit gaat
ook gepaard met de interviews die hiervoor genoemd zijn. Hierdoor kan deelvraag zes worden
beantwoord: “Welke maatregelen en investeringen zijn er uitgevoerd in deze drie kerngebieden om
de (broed)populatie van weidevogels te versterken? ”.
Deelvraag 7
Om de hoofdvraag optimaal te kunnen beantwoorden wordt er ook naar referenties gezocht binnen
andere provincies: “Welke maatregelen worden er in weidevogelkerngebieden in andere provincies
uitgevoerd?”. Hierbij wordt een overzicht gecreëerd van de maatregelen en projecten die zijn
uitgevoerd ten gunste van weidebroedvogels, met eventuele resultaten en effecten die deze hebben
gehad op de (lokale) weidevogelpopulatie.
Hoofdvraag
Door middel van resultaten van de deelvragen kan vervolgens de laatste vraag worden beantwoord,
de hoofdvraag “Waar en hoe kan binnen de drie gekozen kerngebieden geïnvesteerd worden om de
(broed‐)populatie weidevogels te verhogen? “. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de antwoorden
van de deelvragen. De conclusie van deze deelvragen wordt gebruikt om een advies te schrijven in de
vorm van aanbevelingen voor deze drie deelgebieden met betrekking op het actieplan. Daarnaast
kunnen globale maatregelen en ideeën worden vertaald naar andere Wvk‐gebieden en
weidevogelrandzones. Het resultaat kan worden gebruikt door de provincie Utrecht als advies bij het
schrijven van het nieuwe beleidsplan beginnend in 2022/2023.
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3. Resultaten
Nu de methodes en werkwijze zijn uitgewerkt worden deze verder uitgeschreven in dit hoofdstuk. De
resultaten zijn verwerkt in dezelfde volgorde als deze in het overzicht van de sub‐paragraaf ‘1.2
Onderzoeksvragen’ en het hoofdstuk ‘2. Methode en werkwijze’. Per paragraaf in dit hoofdstuk
worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en wordt er aan het eind een korte conclusie
en antwoord op de deelvraag geformuleerd.
De eerste paragraaf, 3.1 ‘Overzicht populatie drie kerngebieden’, schept een overzicht van de
populaties van de grutto, scholekster, tureluur en kievit binnen de drie gekozen Wvk‐gebieden uit
2016, 2019 en 2021. Vervolgens zal paragraaf 3.2 een overzicht creëren van de totale
weidevogelstand van de vier eerdergenoemde weidebroedvogels binnen de Wvk‐gebieden in de
provincie Utrecht. Om de hoofdvraag optimaal te kunnen beantwoorden wordt er daarnaast ook
gekeken naar de belemmeringen van het Utrechts Actieplan Weidevogels in paragraaf 3.4. Verder
worden de belemmeringen voor de groei van weidevogelpopulaties weerlegt in paragraaf 3.5. Hierna
volgt in paragraaf 3.6 een kort overzicht naar de maatregelen (en het beheer) die zijn genomen
binnen de drie gekozen Wvk‐gebieden. Daarnaast wordt vervolgens in paragraaf 3.7 ook gekeken
naar andere weidevogelprovincies als referentiemateriaal. Het gaat hierbij om de provincies
Friesland, Noord‐Holland en Zuid‐Holland. In de laatste paragraaf ‘3.8 Resultatenanalyse’ zal
vervolgens worden ingegaan op de analyse van de gevonden resultaten van het onderzoek.

3.1 Overzicht populatie drie kerngebieden
Om te kunnen oordelen of, waar en hoe eventuele maatregelen en/of verandering in beleid kunnen
worden toegepast binnen de Wvk‐gebieden, is het noodzakelijk om een overzicht te creëren van de
huidige populaties van de weidevogels binnen deze gebieden. Om dit te doen is data aangevraagd bij
de provincie Utrecht (Provincie Utrecht, 2021). Om overzicht te bewaren binnen deze teksten zal
hierna niet meer worden verwezen naar deze data, tenzij er andere bronnen zijn gebruikt. In 2016,
2019 en 2021 is er weidevogelmonitoring uitgevoerd door SOVON voor de populaties van
weidevogels. De methode die hiervoor is gebruikt is het Broedvogel Monitoring Project (hierna BMP).
De resultaten van de monitoring wordt in de teksten hierna per vogelsoort (grutto, scholekster,
tureluur en kievit) verder toegelicht. In bijlage 3, tabel 1 t/m 3, zijn de aantallen gevisualiseerd in
grafieken. Daarnaast zijn in bijlage 2, figuur 2t/m 4, korte omschrijvingen te vinden van de drie Wvk‐
gebieden. Een totaaloverzicht in de vorm van een grafiek van de territoria van weidevogels in de drie
Wvk‐gebieden is te vinden in bijlage 4, figuur 5 t/m 7.
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3.1.1 Grutto
Bij de grutto zijn over de jaren aantallen territoria meestal gegroeid. Hierbij is gekeken naar de data
van 2016, 2019 en 2021. Zoals eerder vermeld in de afbakening worden weidevogelinventarisaties
voor Wvk‐gebieden per drie jaar uitgevoerd, de meeting van 2021 is een uitzondering hierop. Dit
komt omdat er een nieuw beleid wordt geschreven in 2022 met betrekking op weidevogels, hierdoor
is de meeting van 2022 een jaar vervroegd.
Demmerik & Donkereind
In het Actieplan Weidevogels was een voorspelling gedaan dat voor Demmerik & Donkereind de
aantallen zouden gaan groeien na de herinrichtingsprojecten rondom dit gebied. Hierbij was in 2016
vastgesteld dat het aantal broedende gruttoparen op 30 zou liggen2. Voorspeld werd dat in 2023
deze aantallen rond de veertig zouden liggen (Provincie Utrecht, 2019). Uit de GIS‐data van 2019
kwam naar voren dat deze schatting van veertig paar al is overschreden en is gegroeid naar vijftig. In
2021 is dit aantal licht gedaald naar 48 paar.
Kockengen & Kamerik
Ook in het grootste gekozen WVK‐gebied zijn de aantallen gruttopaar gegroeid. In 2016 waren de
aantallen gruttopaar volgens het Actieplan Weidevogel 122 gruttopaar in 2016. Hierbij is wel
genoteerd dat het collectief heeft aangegeven dat SOVON een aantal delen niet goed geteld had en
de werkelijke aantallen vermoedelijk hoger lagen. De beschikbare GIS‐data wijzen naar 196 territoria.
Hierbij zijn ook grutto’s meegenomen met een BMP‐broedcode van ‘1’ (waarneming van een
volwassen individu in een mogelijke broedbiotoop) (SOVON‐a, z.d.‐a). Bij deze GIS‐data is echter al
vastgesteld dat het om territoria gaat en daarbij hoogstwaarschijnlijk dus ook over broedparen. Dit
zegt overigens niets over het broedsucces. In 2019 zijn er vervolgens 281 territoria vastgesteld in
Kockengen‐Kamerik. Verwacht was in het Actieplan dat de aantallen gelijk zouden blijven tussen
2016 en 2023 (122 ‐>122 of 196 ‐> 196). Een groei van 85 territoria is positief voor deze soort.
Vervolgens is het aantal gruttopaar verder gegroeid in 2021 naar 334 territoria.
De Slaag
Verreweg de grootste stijging van gruttoparen heeft plaatsgevonden in het agrarisch gebied van de
Slaag. Hierbij zijn het aantal gruttoparen in vergelijking met de andere twee Wvk‐gebieden veruit het
meest gegroeid, dit is vooral te zien in de percentuele groei van de aantallen (+500%). In 2016 was
het aantal gruttopaar tussen de twaalf en viertien paar. In 2019 is dit aantal gegroeid naar 77 en
vervolgens weer gedaald naar 21 in 2021. Het reservaat van Natuurmonumenten dat hier tegenaan
ligt heeft in 2016 een hoge dichtheid, namelijk 87 in 2016, of 118 per honderd ha. De grutto
aantallen zijn rondom dit gebied al relatief hoog in vergelijking met andere gebieden in de provincie.
Een hypothese voor de groei in 2019 zou zijn dat de aantallen van de grutto zo exponentieel gegroeid
zijn omdat de gebieden hieromheen gegroeid zijn in aantallen, waardoor nieuwe grutto’s van vorige
jaren zich verder gaan verspreiden naar dichtbijgelegen gebieden. Nieuwe grutto’s van vorige jaar
gaan meestal terug naar het gebied waar ze zijn uitgebroed. Het is echter aannemelijk dat deze data
van aantallen niet kloppen, aangezien in 2021 dit aantal weer gedaald is vergeleken met 2019 naar
21. Een andere hypothese is dat er een groot verschil zit in wie de uitvoering van de BMP uitvoeren.
Hier zal verder op in worden gegaan de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ‘3.8 Resultatenanalyse’.

2

Binnen het kerngebied geeft de territoria data van 2016 aan dat het om 22 territoria gaan. In het Actieplan wordt vermeld dat er
inaccurate metingen zouden zijn verricht binnen dit gebied. Daarnaast zijn er +/‐ acht territoria die zich binnen het kerngebied bevinden,
echter zijn deze gebieden niet officieel opgenomen binnen het Wvk‐gebied.
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3.1.2 Scholekster
Naast de grutto is ook gekeken naar de aantallen van de scholekster. In de laatste jaren is deze soort
steeds verder in stedelijke gebieden getrokken door intensivering van de landbouwgronden. Deze
soort is daardoor steeds vaker te zien in stedelijke gebied, met name op meubelboulevards,
bedrijvenparken en daken van flats met platte daken bedekt met grind. Echter, van oorsprong is de
scholekster ook een weidevogel soort. Ook bij deze soort is gekeken naar het aantal territoria binnen
de drie gekozen Wvk‐gebieden
Demmerik & Donkereind
In Demmerik & Donkereind was het aantal territoria van de scholekster vastgesteld op vijftien in
2016. In 2019 is dit aantal licht gegroeid naar negentien territoria. In 2021 is opnieuw een groei
geconstateerd vergeleken met 2019, het aantal territoria staat nu op 23.
Kockengen & Kamerik
In 2016 was het aantal vastgestelde territoria Scholeksters 60. In 2019 is ook hier een groei van
territoria vastgesteld met een groei van 36,4% naar 90. In 2021 is dit aantal gedaald naar 78
territoria.
De Slaag
Als laatste is in de Slaag het aantal territoria relatief gelijk gebleven. Van elf territoria in 2016 naar
twaalf in 2019. Ook is het aantal scholeksterpaar gegroeid in 2021 naar vijftien.

3.1.3 Tureluur
Een andere typische weidevogel is de Tureluur. Het is een soort die vooral goed gedijt in vochtige
landschappen die kruidenrijk zijn en laat gemaaid worden. Ook slootjes, greppels en plasdras zijn
ideaal voor deze soort. Volgens SOVON nemen de aantallen van deze soort, net als vele andere
weidevogels als broedvogel, af. Daarnaast staat de tureluur ook op de Nederlandse rode lijst net als
de grutto (Vogelbescherming Nederland‐c, z.d.‐c).
Demmerik & Donkereind
In het Wvk‐gebied Demmerik en Dondereind zijn de aantallen territoria tureluur gegroeid van elf in
2016 naar 22 in 2019. In 2021 zijn deze aantallen verder gegroeid naar 31.
Kockengen & Kamerik
Ook In Kockengen & Kamerik zijn de aantallen in 2019 gegroeid vergeleken met 2016, van 57 naar
honderd in 2019. Daarbij zijn er in 2021, 45 paar bijgekomen, waardoor het totaal aantal tureluur
territoria in dit gebied nu op 145 staat.
De Slaag
Als laatste is het aantal tureluur territoria exponentieel gegroeid in de Slaag. Van elf territoria in 2016
naar 42 in 2019. Echter, is in 2021 een daling te zien. Van de 42 territoria zijn er in 2021, 33
vastgesteld.
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3.1.4 Kievit
Als laatste wordt er gekeken naar de territoria aantallen van de kievit. In vergelijking met de andere
drie weidevogels is de kievit een soort met een veel hoger aantal broedparen in Nederland (110.000‐
160.000 in 2013‐2015). Ter vergelijking: Tureluur, 17.000‐20.000, grutto, 31.000‐38.000 en de
scholekster, 35.000‐43.000 tussen 2013 en 2015. Ondanks de relatieve hoge aantallen neemt ook het
aantal broedparen af in Nederland met minder dan vijf procent (SOVON‐b, z.d.‐b).
Demmerik & Donkereind
Volgens de GIS‐data is het aantal territoria van de kievit gegroeid binnen Demmerik en Donkereind.
Hierbij is het aantal gegroeid van twintig in 2016 naar 34 in 2019. In 2021 is dit aantal licht gedaald
naar dertig. Opvallend voor dit gebied is dat het aantal territoria in vergelijking met de grutto lager
uitkomt. Dit, omdat de kievit een meer algemener voorkomende soort is.
Kockengen & Kamerik
Binnen Kockengen en Kamerik is een sterkere negatieve trend te zien voor de kievit. Dit, terwijl het
aantal territoria van de kievit in 2016 nog op 212 lag, werd deze met 24,5% verlaagd naar 160
territoria in 2019. In 2021 is dit aantal weer gegroeid en bijna weer op peil met de aantallen van
2016, het aantal territoria groeide met 47 naar 207.
De Slaag
Bij de Slaag is echter het tegenovergestelde gebeurd en zijn het aantal territoria percentueel
gegroeid. Waar het aantal in 2016 op dertig lag, zijn deze aantallen meer dan verdubbeld naar 76 in
2019. Dit is een groei van 281%. De groei van het aantal territoria is verder gegroeid in 2021 naar 81.

Conclusie resultaten
Het verloop van weidevogelpopulaties in de drie Wvk‐gebieden verloopt met positieve en negatieve
trends tussen de drie BMP‐rondes van 2016, 2019 en 2021. Wanneer de territoria aantallen van 2016
worden vergeleken met die van 2021 dan is bij elke soort, en ik elk gebied, een positieve groei
waargenomen. Alleen in Kockengen & Kamerik is het aantal kievit territoria vergeleken met 2016 iets
gedaald van 212 naar 207. Echter, in vergelijking met 2019 (160 territoria) is daar ook een positieve
ontwikkeling ontstaan. Hierbij kan worden geconcludeerd dat deelvraag twee is beantwoord aan de
hand van dit verloop.
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3.2 Overzicht populatie kerngebieden totaal
Nu dat er een overzicht is gecreëerd van de populaties van de vier weidevogels binnen de drie
gekozen Wvk‐gebieden is het noodzakelijk om een overzicht te scheppen van de totale aantallen
territoria van de vier weidevogelsoorten. Hierbij wordt gekeken naar de Wvk‐gebieden van 2016,
2019 en 2021. Omdat er tussen de periode 2013 en 2021 nieuwe gebieden zijn aangewezen is er
alleen gekeken naar de gebieden die waren aangesteld in 2016. Dit om de groei/afname van de
aantallen binnen de gebieden te kunnen vergelijken met die van 2019 en 2021. In bijlage 5, tabel 4, is
een tabel weergeven met een vergelijking van de aantallen territoria van de vier gekozen
weidevogels. Bij het weergeven van deze data is, net als bij de vorige paragraaf 3.1, gebruik gemaakt
van data van de provincie. Net als bij de vorige paragraaf is er daarom gekozen om de referentie
hiervan in deze inleiding te houden (Provincie Utrecht, 2021).

3.2.1 Grutto
In het Actieplan werd de tabel gebruikt in figuur 8. Dit tabel laat een verwachte toename zien van het
aantal gruttoparen in 2023 in vergelijking met 2016. Hierbij is te zien dat de aantallen verwachte
broedparen in 2023 binnen de agrarische gebieden achteruit zouden gaan met 7,52% van 1316 naar
1217. Bij een vergelijking van de territoria data van 2016 en 2019 is echter een toename te zien in
het aantal territoria binnen de agrarische delen. Hierbij groeit het aantal territoria met 4,24% van
1368 naar 1426. In 2021 is dit getal verder gegroeid met 1,82% naar 1452. Deze groei is in
vergelijking veel lager dan die van de drie individuele gekozen Wvk‐gebieden. Dit zou dus betekenen
dat er ook Wvk‐gebieden aanwezig zijn waar de territoria achteruitgaan.
De jaarlijkse groei is in het geval van de grutto binnen de provincie:

1 𝑥100%

1,19%
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Figuur 8
Overzicht broedpaar Grutto 2016 en geschatte broedpaar 2023 (Provincie Utrecht, 2019).

Tussen 2016 en 2021 zijn er daarnaast ook nieuwe Wvk‐gebieden bijgekomen waaronder het Wvk‐
gebied Vijfheerenlanden. Hierdoor is ook het aantal gruttopaar gegroeid binnen het totaal aan
kerngebieden. Uit een recent rapport van de SOVON uit november 2021, ‘Weidevogelinventarisaties
in de provincie Utrecht in 2021’, kwam naar voren dat het aantal gruttopaar binnen dit Wvk‐gebied
was gegroeid van 11,6 paar per honderd hectare in 2019 naar 27,2 in 2021. Dit rapport bevestigt
daarnaast dat, in tegenstelling tot de nationale trend, het aantal territoria van de grutto, scholekster
en kievit op peil bleven of groeide. Binnen de kerngebieden van de provincie groeide daarnaast het
aantal territoria tureluur met 313 naar 1173 in 2021 vergeleken met 2019 (Slaterus R. et al.,2021).
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3.2.2 Scholekster
Bij de scholekster is, wanneer de gebieden aangewezen in 2016 worden vergeleken met andere
jaren, het aantal territoria gedaald tussen 2016 en 2019. Het totaal aantal scholeksterterritoria was
in 2016 564, in 2019 waren dit er 498. Het jaar daarop groeide het aantal territoria scholekster naar
589.
Dit zou een percentuele jaarlijkse groei zijn van

1

100%= 0,87%.

Het totaal aan scholekster territoria binnen de provinciegrens (inventariseert zijn de Wvk‐gebieden
en de weidevogelrandzones, exclusief reservaten) groeide ook. Van 581 territoria in 2016 naar 1022
in 2019. In 2021 is dit verder opgelopen naar 1136. Er kan echter minder worden gezegd over deze
data vanwege de verschillen in afgenomen oppervlakte.

3.2.3 Tureluur
Net als bij de scholekster zijn de totale aantallen territoria van de tureluur tussen 2016 en 2019
gedaald. Hierbij wordt net als bij de vorige twee vergelijkingen gekeken naar de oppervlakte
agrarisch Wvk‐gebied die aangewezen was in 2016 binnen de provincie Utrecht. Het aantal tureluur
territoria was in 2016 nog 589, in 2019 was dit licht gedaald met 3,23 procent naar 570. Maar net als
bij de scholekster is het aantal in 2021 weer gestegen, en met een veel hoger percentage. Het aantal
groeide naar 828.
Dit zou een percentuele jaarlijkse groei zijn van

1 𝑥100%

7,05%.

Net als bij de scholekster is de groei van het totaal aan territoria binnen de provincie
(geïnventariseerd zijn de Wvk‐gebieden en de weidevogelrandzones, exclusief reservaten) tweemaal
gegroeid. In 2016 was het totaal aan territoria vastgesteld op 596, in 2019 was dit 865 en in 2021
weer gegroeid naar 1191. Er kan echter minder worden gezegd over deze data vanwege de
verschillen in afgenomen oppervlakte.
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3.2.4 Kievit
Als laatste is er de kievit. Ook bij de kievit is er tussen 2016 en 2019 een daling te zien in aantallen. In
2016 was het aantal territoria kievit 1877 binnen de in 2016 aangewezen Wvk‐gebieden. Wanneer er
naar hetzelfde oppervlak wordt gekeken drie jaar later is het aantal territoria gedaald naar 1590. In
2021 is, net als bij de andere drie weidevogels een groei vergeleken met twee jaar daarvoor, het
aantal ligt in 2021 op 1832. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de andere drie weidevogelsoorten,
het aantal territoria vergeleken met 2016 in 2021 licht gedaald is. Hierdoor is de jaarlijkse groei voor
de kievit negatief in vergelijking met de andere soorten. Hier moet dus wel bij worden gezegd dat er
een verschil zit in daling van aantallen kievit territoria. Hierbij wordt namelijk een afname tussen drie
jaar (2016 en 2019) en een toename tussen twee jaar (2019 en 2021) vergeleken.
De percentuele jaarlijkse afname van tussen 2016 en 2021 bedraagt:
1 𝑥100%

‐ 0,48%.

In vergelijking met de jaarlijkse afname tussen 2016 en 2019:
1 𝑥100%

‐5,38%

Maar als er wordt gekeken naar de jaarlijkse groei tussen 2019 en 2021 dan kom deze uit op:
1 𝑥100%

7,34%

Als deze trend door zou lopen in 2022 dan zou het aantal kievit in 2022 uitkomen op:
Territoria kievit 2019 x 7,34% = 1832 x 1,0734 = 1966 territoria.
Ten slotte wordt er kort gekeken naar de aantallen in het totaal van de provincie. In 2016 was het
aantal territoria kievit vastgesteld op 1887, in 2019 werd er binnen de provincie 3007 territoria
vastgesteld. Vervolgens zijn er in 2021 nog eens 468 territoria bijgekomen wat het totaal aantal
territoria op 3475 brengt.
Conclusie resultaten
Bij het verloop van de omvang van territoria weidevogels is bij elk van de drie soorten een positieve
groei waargenomen binnen de provincie. Dit geldt zowel voor de aantallen binnen de kerngebieden
vastgesteld in 2016 als die van de huidige omvang plus de weidevogel randzones. Alleen bij de kievit
zijn de aantallen territoria lager uitgekomen in 2021 dan in 2016. Wel is er bij deze soort een
positieve ontwikkeling in aantallen tussen 2019 en 2021. Aangezien de landelijke daling van de grutto
en de andere drie weidevogelsoorten doorzet kan er worden geconcludeerd dat het inzetten van
ANLb en andere vormen van weidevogelvriendelijk beheer met inspanning door de collectieven,
agrariërs en provincie geholpen heeft.
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3.3 Vergelijking deelgebieden met totaal
Als vervolg op de laatste twee paragrafen wordt in deze paragraaf een beeld geschetst van de
verschillen tussen de drie gekozen Wvk‐gebieden en het totaal van kerngebieden binnen de
provincie. Om de aantallen te kunnen vergelijken wordt alleen gebruik gemaakt van de
kerngebiedsgrenzen die waren vastgesteld in 2016. Daarnaast is er een groot verschil in de
oppervlakte tussen deze gebieden. Om betrouwbare vergelijkingen te kunnen maken tussen de drie
individuele kerngebieden en het totaal aan kerngebieden kan er worden gekeken aar de dichtheid
per honderd hectare. In tabel 5, ‘Dichtheid territoria weidevogels Wvk‐gebieden per 100 ha’, is deze
ingevuld voor de drie individuele kerngebieden per weidevogelsoort en per BMP‐ronde. Daarnaast is
ook de dichtheid van het totaal aan Wvk‐gebied (Wvk‐gebieden uit 2016) hieraan toegevoegd. Om
deze getallen te vergelijken zijn in bijlage 6, tabel 5, de Wvk‐gebieden naast het totaal gezet per jaar.
In deze zelfde bijlage zijn ook grafieken weergeven om de data visueel te kunnen vergelijken, figuur 9
t/m 11. Bij het vergelijken van data is vooral, net als bij de vorige paragrafen 3.1 & 3.2, gebruik
gemaakt van data van de provincie. Net als bij de vorige paragrafen is er daarom gekozen om de
referentie hiervan in deze inleiding te houden (Provincie Utrecht, 2021).
Tabel 5
Dichtheid territoria weidevogels Wvk‐gebieden per 100 ha (Provincie Utrecht, 2021)

Dichtheid
Grutto per
100 ha
Dichtheid
Tureluur
per 100 ha
Dichtheid
Kievit per
100 ha
Dichtheid
Scholekster
per 100 ha

De_Do
2016

De_Do
2019

De_Do
2021

Ko_Ke
2016

Ko_Ke
2019

Ko_Ke
2021

Slaag
2016

Slaag
2019

Slaag
2021

4

10

10

10

15

17

3

23

6

8

9

9

2

4

6

3

5

7

3

12

10

3

3

5

4

7

6

11

8

11

9

23

24

11

10

11

3

4

5

3

4

4

3

3

4

3

3

3

Totaal Totaal Totaal
2016
2019
2021

Wanneer er wordt gekeken naar de gemiddelde dichtheid van territoria in het totaal aan Wvk‐gebied
in de provincie vastgesteld in 2016, en deze wordt vergeleken met de dichtheid van de territoria van
de drie gebieden, dan levert dit de volgende resultaten op:
Demmerik & Donkereind
De dichtheid van de grutto is in 2021 binnen dit Wvk‐gebied (tien per honderd hectare) boven die
van het provinciaal gemiddelde (negen per honderd hectare). Ook de dichtheid aan tureluur
territoria scoort hoger dan die van het provinciaal gemiddelde, zes tegenover vijf. Voor de kievit is in
dit gebied nog winst te behalen tegenover het provinciaal gemiddelde, de dichtheid territoria kievit
was in het Wvk‐gebied vastgesteld op zes per honderd hectare, in tegenstelling tot 11 per honderd
hectare van het provinciaal gemiddelde. Als laatst is ook de dichtheid scholekster in dit Wvk‐gebied
hoger dan die van het provinciaal gemiddelde, vijf territoria per honderd hectare tegenover drie per
honderd hectare.
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Kockengen & Kamerik
Ook dit Wvk‐gebied doet het goed tegenover het provinciaal gemiddelde. Bij de grutto is de
dichtheid zeventien per honderd hectare, tegenover de eerdergenoemde negen per honderd
hectare. Ook bij de tureluur is de territoria dichtheid hoger, zeven tegenover vijf. Verder is de
dichtheid territoria voor de kievit in dit Wvk‐gebied gelijk, elf tegen elf per honderd hectare.
Daarnaast is ook de dichtheid van de scholekster hoger, vier tegen drie per honderd hectare.
De Slaag
Als laatste is er de Slaag, binnen het kerngebied zelf is de dichtheid van de grutto lager dan die van
het provinciaal gemiddelde. In de Slaag was deze dichtheid territoria zes per honderd hectare,
tegenover negen per honderd hectare. Daarnaast zijn bij alle andere drie vogels de dichtheden hoger
dan die van het provinciaal gemiddelde. Zo is de dichtheid territoria tureluur dubbel zo hoog, tien
tegenover vijf per honderd hectare. Bij de kievit is dit zelf meer dan het dubbele, 24 territoria per
honderd hectare tegenover elf per honderd hectare. Als laatste is ook het aantal territoria
scholekster per honderd hectare hoger, vier tegenover drie.
Conclusie resultaten
Binnen het Wvk‐gebied van Demmerik & Donkereind is de dichtheid van de grutto, tureluur en
scholekster hoger dan die van het provinciaal gemiddelde. Alleen bij de kievit is een negatief verschil
in dichtheden voor dit Wvk‐gebied. Hier valt dus, in vergelijking met het totaal aan Wvk‐gebied
binnen de provincie nog winst te behalen. Binnen Kockengen & Kamerik is de dichtheid territoria
gelijk of hoger dan die van het provinciaal gemiddelde. Vooral de grutto doet het hier beter, waarbij
de dichtheid bijna dubbel zo hoog uitkomt tegenover dit provinciaal gemiddelde. Daarnaast is er bij
de Slaag, binnen het Wvk‐gebied, juist een lager aantal territoria grutto per honderd hectare
geconstateerd. Wel zijn de aantallen territoria per honderd hectare dubbel zo hoog bij de tureluur en
meer dan dubbel zo hoog bij de kievit. Ook de scholekster doet het hier gemiddeld iets beter. In de
resultatenanalyse zal verder worden ingegaan op deze resultaten.
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3.4 Belemmeringen uitvoering Actieplan
Bij de belemmeringen van de uitvoering van het Actieplan is er één factor die een grote rol speelt. Dit
is de mate van uitvoering van beheer gericht op het behoud en bevordering van weidevogels binnen
Wvk‐gebieden. Het gaat hierbij niet alleen om de bereidheid voor deelname van agrariërs aan zwaar
beheer binnen ANLb van Wvk‐gebieden maar ook om de bereidheid van agrariërs om deel te nemen
aan lichtere vormen van beheer als nestbescherming en uitstellen van maaien. Redenen die
aangekaart waren door de provincie hiervoor zijn de, zoals eerder vermeld in de inleiding,
verplichting tot deelname te ver vinden gaan en de geringe vergoeding die ANLb‐agrarisch en andere
subsidies bieden. Binnen deze paragraaf zal verder niet te diep worden ingegaan op de
belemmeringen die de groei van de weidevogels stagneert. Deze belemmeringen zullen verder
worden ontplooid in de volgende paragraaf, ‘3.5 Belemmering groei populaties’. Om extra invulling
te geven aan de belemmeringen van de uitvoering van Utrechts Actieplan Weidevogels zijn, zoals
aangeduid in hoofdstuk ’2. Methode en werkwijze’, semigestructureerde interviews afgenomen van
twee veld‐ en gebiedscoördinatoren en een melkveehouder van buiten de provincie.
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3.4.1 Algemene cijfers
Uit een recent rapport van ‘De Algemene Rekenkamer’, onderbouwd door onderzoek uit
Wageningen University & Research (WUR), Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM) en de SOVON,
geschreven naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), kwam naar voren dat
de subsidie sinds 2001 acht keer hoger is geworden in de afgelopen twintig jaar. Van € 4,2 miljoen in
2001 naar € 33,4 miljoen in 2021. Het aantal grutto’s is in die periode echter gehalveerd. Verder
werd geconstateerd dat in 85% van de meest kansrijke gebieden voor weidevogels geen maatregelen
en‐of beheer worden toegepast, zie bijlage 7, figuur 12. Agrariërs zijn vrij in het wel of niet
deelnemen aan weidevogelbeheer, en daarbij ook vrij in het kiezen van welke weidevogelbeheer zij
toepassen. Hieruit kwam naar voren dat, ondanks een groei in deelname vanuit de landbouw, er in
verhouding te weinig effectieve maatregelen worden getroffen. Het gaat hierbij om het (tijdelijk)
verhogen van het waterpeil en het aanleggen van greppel‐plas‐drassen. In figuur 13 is een verdeling
te zien van de maatregelen en het beheer die wordt toegepast in heel Nederland. De aantallen zijn in
hectaren. In de resultatenanalyse zal verder worden ingegaan op deze constateringen en de
eenzijdigheid van dit verhaal.
Figuur 13
Verdeling toegepaste maatregelen en beheer op landbouwgronden in
Nederland per hectare (Algemene Rekenkamer, 2021).
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3.4.2 Deelname weidevogelbeheer
Uit het Actieplan kwam naar voren dat de bereidheid voor deelname aan ANLb binnen alle Wvk‐
gebieden aanzienlijk laag was in 2016, met een gemiddelde van 34%. Binnen de Slaag was dit aandeel
iets hoger met een deelname van 39%, bij Kockengen & Kamerik was dit bijna gelijk met veertig
procent. Echter, is de deelnamebereidheid binnen het agrarisch gedeelte van Demmerik &
Donkereind percentueel significant hoger, met een deelname van 67%, bijna twee keer zoveel als het
provinciaal gemiddelde. Bij het beheer binnen de agrarische gebieden zijn collectieven betrokken,
deze zorgen naast het beheer ook voor aanmeldingen van de subsidieregelingen voor het uitvoeren
van investeringen van beheer en inrichtingsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen
van houtopstanden om het gebied opener te maken en het aanschaffen van drones voor het in kaart
brengen van nesten tegen uitmaaien en vertrapping door vee.
Uit het interview met veldcoördinator René Faber van Rijn Vecht en Venen, bijlage 9 ‘Interview 1;
Rijn Vecht & Venen’, werd daarnaast ook naar voren gebracht dat er flexibiliteit ontbreekt binnen de
subsidieregeling van bijvoorbeeld ANLb maar ook andere weidevogelsubsidiepakketten. Dit kan
leiden tot minder deelname aan deze vormen van beheer. Een voorbeeld dat hierbij genoemd werd
zijn de uiterlijke maaidatums die gehanteerd worden binnen de subsidieregeling. Als er bijvoorbeeld
door een collectief of een agrariër wordt geconstateerd dat het verstandiger is 2 dagen te wachten
met maaien, of eerder te maaien dan de vastgestelde datums dan is dit niet mogelijk. Dit kan voor
een agrariër een reden zijn om niet mee te doen aan deze vorm van beheer. Het gaat volgens René
daarnaast niet alleen om het geld en de vergoeding. René: ‘Vertrouwen in de overheid is laag bij
agrariërs, er heerst achterdocht en de vergoedingen zijn te laag. Het beheer moet daarbij voor
sommigen gevoel geven dat het inpasbaar is binnen het bedrijf. Doen er ook andere boeren mee? Het
heeft dan ook een sociologe aard. Daarnaast wordt er toch nog vaak een tweedeling geschetst tussen
maatschappij/natuurclubs/overheid en boeren. Het gaat erom dat je, naast dat zo’n regeling
vertrouwen kan wekken, er goed aan deel kan nemen en dat je daarmee een waarde meelevert.’ (R.
Faber, persoonlijke communicatie, 2 december 2021).
Daarnaast vertelde gebiedscoördinator en secretaris Wilhelm Bos van het collectief Eemland in een
interview over de Slaag, bijlage 9, Interview 2; Eemland: ‘De bedragen voor vergoeding worden per
zes jaar vastgesteld, hierbij krijgen de boeren subsidie voor het uitvoeren van (weidevogel) beheer.
Denk hierbij aan pakketten als uitstellen van maaien en het, voor een deel en tot een bepaalde
datum, verhogen van het waterpeil. Echter, worden de kosten van weidebeheer elk jaar verhoogd en
de vastgestelde subsidie gaat daar niet evenredig mee omhoog. Daarnaast speelt de inflatie een rol.
Door deze twee redenen betalen boeren na een paar jaar geld voor het beheer in plaatst van dat ze
gelijk spelen met de kosten door de subsidie. Dit kan dan ook een reden zijn dat, en dat is dan niet
alleen binnen het collectief Eemland, boeren er niet voor kiezen mee te doen aan weidevogelbeheer,
of afhaken na die zes jaar.’ (W. Bos, persoonlijke communicatie, 24 december 2021).
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Verder is John Boere, veehouder van Veelust BV, geïnterviewd over het weidevogelbeheer. Hij doet
al 15 jaar aan natuurbeheer op zijn percelen, waarvan sinds tien jaar geleden ook specifiek
weidevogelbeheer. Op zijn percelen (totaal van 150 ha, waarvan dertig hectare maisland) zijn in de
afgelopen twee jaar tachtig nesten geteld van weidevogels. Op de vraag “Welke baten hebben
veehouders bij andere vormen van weidevogelbeheer” beantwoorde hij het volgende: ‘Er zou meer
op resultaten moeten worden gestuurd, belonen van aantallen weidevogels of nesten en daarnaast
meer tegen predatiedruk worden gedaan.’. Ook de kosten van weidevogelbeheer worden hoger. De
vergoedingen worden zoals eerder genoemd vastgesteld voor zes jaar. Tijdens de periodes waarin
weidevogelbeheer plaatsvindt, wordt maaien uitgesteld, en in het geval bij sommige percelen van
veehouder John, worden percelen deels onder water gezet. Hierdoor wordt de kwaliteit van het gras
minder voor de koeien en worden deze ook bijgevoerd door voedsel van buitenaf. De voerprijzen
gaan echter omhoog, dit terwijl zoals eerder genoemd in het interview met Wilhelm Bos, de
vergoeding niet meestijgt (persoonlijke communicatie, 24 december 2021). Hiervoor zou er dus
volgens onder andere John Boere een extra systeem bij moeten komen, bijvoorbeeld door het
eerdergenoemde beloningsysteem voor deelname, aantal nesten en/of territoria, zie bijlage 9,
interview 3 (J. Boere, persoonlijke communicatie, 4 januari 2022).
Ook is er een agrariër gevraagd buiten de provincie om een probleem die niet alleen speelt binnen
de Utrechtse provinciegrenzen. Zo werd er kort gesproken in een interview met melkveehouder
Johan Buis (bijlage 9, interview 4) Hij heeft ten noorden van Amsterdam ongeveer dertig hectare aan
landbouwgrond. Op vijftien tot zestien procent van deze grond wordt weidevogelbeheer toegepast.
Het gaat hierbij om het uitstellen van maaien ten voordele van de weidevogels. Bij de vraag, “Wat is
volgens u de beste manier om andere boeren te overtuigen voor het meedoen aan ANLB en andere
weidevogelbeheer. Wat is daarvoor nodig?”, antwoorde hij het volgende: ‘Geld en vergoeding zijn
belangrijk en er moet duidelijkheid worden geschept tussen de overheid en boeren. Het kan zo weer
veranderen wat je moet doen en op welke manier.’ (J. Buis, persoonlijke communicatie, 24 december
2021).
Conclusie resultaten
Er valt nog op vele plekken in Nederland, en ook binnen de provincie, winst te behalen op het gebied
van weidevogelbeheer. De belemmeringen en hindernissen voor het Actieplan zitten vooral in de
gebieden waar geen weidevogelbeheer en/of maatregelen worden toegepast, ondanks dat hier nog
kansen liggen. Dit is te concluderen uit aan de hand van de kansenkaart uit bijlage 7, figuur 12. Uit de
resultaten van de vorige paragrafen ‘3.1 Overzicht populatie drie kerngebieden’ en ‘3.3 Vergelijking
deelgebieden met totaal’ kwam namelijk naar voren dat de weidevogels het in deze deelgebieden al
beter doen dan het landelijk en provinciaal gemiddelde. Of er nog andere redenen zijn voor het niet
meedoen aan weidevogelbeheer binnen deze kansrijke gebieden moet nader onderzocht worden.
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3.5 Belemmeringen groei populaties
Naast de belemmeringen voor de uitvoering van het Actieplan wordt er ook gekeken naar de
belemmeringen die spelen voor de groei van de populaties van weidevogels. Hiervoor is onderzoek
gedaan naar verschillende factoren die invloed uitoefenen op de achteruitgang van weidevogel
populaties en daardoor dus eventuele groei of stabilisatie van aantallen hindert. Per sub‐paragraaf is
daarnaast kort ingegaan op welke invloed de vastgestelde groeiremmer heeft op de vier gekozen
weidevogels. Ook zal er per sub‐paragraaf oplossing(en) worden gesuggereerd per belemmering.

3.5.1 Predatie
Een van de invloeden op (lokale) populatieaantallen is de predatie op weidevogels. Hierbij gaat het
vooral om eieren en jonge vogels. Wanneer de dichtheden van weidevogels hoog genoeg is zullen
weidevogels predatoren als vossen weg kunnen jagen. Hierbij wordt dan niet alleen “samengewerkt”
tussen dezelfde soort maar ook andere weidevogels zullen bijvoorbeeld een vos wegjagen. Vooral de
kievit staat er om bekent andere vogels te beschermen, ze kunnen erg fel zijn tegenover predatoren
(SOVON, 2020). Echter in lage aantallen hebben weidevogels weinig kans tegen een predator.
Oplossingen voor het tegengaan van predatie zijn onder andere het afrasteren van
weidevogel(kern)gebieden voor bijvoorbeeld vossen. Nadeel hiervoor is dat deze afrastering naast de
aanschaffing‐ en plaatsingskosten ook beheerkosten meebrengt, onder andere door beschadigingen
en veroudering van materiaal en door gebruik van apparaten die stroomuitval meten. Daarnaast
heeft een afrastering geen invloed op de predatie door roofvogels. Een andere oplossing die al veel
gebruikt wordt voor het verminderen van predatie is het verwijderen van houtopslag en laaghouden
van vegetaties bij dammen, slootkanten en bruggen (tegen marterachtigen). Binnen de provincie
Utrecht wordt een nulstand gehanteerd binnen betere weidevogelgebieden wanneer het over
vossen gaat (Pro21). Wilhelm Bos liet in zijn interview weten dat het afgelopen jaar in Eemland 198
vossen zijn geschoten voor weidevogelbeheer, bijlage 9, interview 2(persoonlijke communicatie, 24
december 2021).

3.5.2 Verdroging en afwezigheid vochtige omstandigheden
Naast predatie is verdroging een grote factor die speelt bij de achteruitgang van de weidevogels. Bij
vochtigere omstandigheden zijn er allerlei bodemfauna aanwezig waar vooral de volwassen
weidevogels van leven als emelten en regenwormen. Naast de functie van een geschikter habitat
voor foerageren biedt het water ook bescherming voor de kuikens en nesten van weidevogels. Uit
een onderzoek van O+BN uit 2020 naar de invloed van greppel‐plas‐drassen op de kuikenoverleving
bij de kievit kwam naar voren dat deze soort vooral wordt aangetrokken door deze
gebiedselementen. Meer dan andere weidevogelsoorten. Hierin werd ook de essentie van lagere
gewas naar voren gebracht voor de kievit, niet alleen voor de volwassen exemplaren maar ook voor
de kuikens (Melman, et al., 2020).
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Om de aanwezigheid van vochtige omstandigheden voor de weidevogels te realiseren kunnen
agrariërs (greppel‐)plas‐drassen realiseren op hun percelen. Hierbij kunnen deze agrariërs worden
gecompenseerd door middel van pakketten horend bij het A01.01 Weidevogelgebieden van BIJ12.
Hierbij kan worden gekozen uit een inundatieperiode van 15 februari tot 15 april/15 mei/15 juni/1
augustus (Bij12, z.d.).

3.5.3 Maaidatums
Ook het te vroeg maaien heeft invloed op de weidevogelstand. Maaien vóór de broedperiode zorgt
voor een ongeschikt habitat en biedt weinig bescherming voor weidevogels tijdens het broeden.
Daarnaast wordt er ook gemaaid tijdens de broedperiode waardoor nesten met eieren en kuikens
worden uitgemaaid. Ook als er wordt gemaaid om de nesten heen kunnen er problemen ontstaan.
Net als in de situatie hiervoor genoemd zorgt het maaien op dat moment ervoor dat de kuikens
onvoldoende beschermd worden door te lage vegetatie. Wel is het zo dat een monotoon hogere
vegetatie er juist voor kan zorgen dat het habitat niet geschikt is voor kuiken van weidevogels.
Oplossing voor het maaien op weidevogelgebieden op agrarische gronden is het afstellen van de
maaidata op de broedperiodes van weidevogels, en wanneer dit niet anders kan, nesten lokaliseren
en daar vervolgens omheen maaien. Het lokaliseren van nesten kan daarnaast ook worden
uitgevoerd door het besturen van een infraroodcamera op een drone. Daarnaast kan er ook extensief
worden begraasd, soms in combinatie met afrastering van het nest. Hierdoor blijft de vegetatie laag
genoeg voor de kuikens van weidevogels om bij de insecten te komen.
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3.5.4 Afwezigheid voldoende kuikenland
De laatste drie genoemde factoren komen samen in deze laatste factor, de aanwezigheid van
voldoende kuikenland. Om hier verder op in te gaan is het eerst noodzakelijk te definiëren wat
kuikenland inhoudt, en wat voldoende hier betekent.
Kuikenland is een verzamelnaam voor een (sub‐)optimaal foerageergebied voor kuikens van
weidevogels. In het algemeen moeten deze gebieden kruidenrijk zijn met een laag tot gemiddelde
vegetatie hoogte en voldoende variatie in structuur en mozaïek. Daarnaast dient een kuikenland ook
voldoende schuilplek te bieden tegen predatie. De kuikens van de kievit, tureluur en scholekster
prefereren percelen die beweid worden, waar een grutto minder naar wordt aangetrokken. Bij niet‐
gemaaide graslanden zijn juist de scholekster, tureluur en grutto meer aangetrokken hier te
foerageren terwijl de kievit hier minder vaak wordt aangetroffen. Bij maïs en zwarte gronden zijn de
tureluur en vooral de kievit in hun optimale foerageerhabitat (Nijland, 2008).
Uit een onderzoek van de WUR uit 2012 kwam naar voren dat voor een gemiddeld gruttogezin
ongeveer 1,4 ha kuikenland aanwezig moet zijn. Het gaat hierbij om een kruidenrijk grasland met
vegetatie tussen de 20 en 40 cm hoog vanaf het maaioppervlak. Het is noodzakelijk dat dit
kuikenland dicht bij de broedplaats van de grutto is gevestigd. Een gruttogezin met jonge grutto’s
nemen namelijk gemiddeld 200m per dag af. Voor een gruttogezin met vlieg‐vlugge juveniele is dit
400‐500 meter per dag (Melman et al, 2012).
Conclusie resultaten
Om de groei van de weidevogels in de provincie te behouden is continue beheer en uitvoeren van
maatregelen noodzakelijk. Om de deelvraag te beatwoorden wordt er gekeken naar de
belemmeringen en hindernissen voor de groei van het aantal weidevogels binnen de (ANLb‐)
kerngebieden. De grootste hindernis voor de groei van het aantal weidevogels is de hoeveelheid
deelname en beschikbaar optimaal habitat. Dit betekent voldoende bereikbaar foerageer‐ en
broedgebied voor volwassen en kuikens en een lage predatiedruk.
Bij de genoemde problemen en belemmeringen van de groei van weidevogel populaties zijn
oplossingen al een tijd bekend. Allereerst kan er tegen predatie vossenhekken worden geplaatst,
vossen worden geschoten en houtopslag worden weggehaald. Bij de afwezigheid van vochtige
omstandigheden in het broed‐ en foerageergebied kunnen percelen voor een deel worden
geïnundeerd voor een bepaalde periode. Verder zijn er verschillende pakketten waar agrariërs
gebruik van kunnen maken voor het uitstellen van de maaidatum voor weidevogels en kunnen zij,
wanneer hier geld voor is vrijgemaakt, gebruik maken van infrarode camera’s op drones om nesten
te lokaliseren. Als laatste is de aanwezigheid van voldoende kuikenland essentieel voor de
weidevogels.
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3.6 Uitgevoerde maatregelen en beheer in de kerngebieden
Sinds de invoering van ANLb in 2016 zijn er allerlei maatregelen uitgevoerd ten voordele van de
weidevogels binnen de Wvk‐gebieden. Een van de meest voorkomende maatregel is het
verminderen van houtopslag binnen en rondom de Wvk‐gebieden. Dit heeft als primaire functie het
afnemen van schuil mogelijkheden van predatoren. Naast het aanleggen van plas‐drassen wordt er
ook geïnvesteerd in drones voor het inventariseren van weidevogels en nesten (Provincie Utrecht,
2019).
Demmerik & Dondereind en Kockengen & Kamerik
Binnen Demmerik & Donkereind zijn de oplossingen van de meeste problemen uit de paragraaf 3.5
‘Belemmeringen groei populaties’ toegepast. Zo is er houtopslag weggehaald en worden er sinds
2017, naast (vol) veld‐plas‐drassen, ook greppel‐plas‐drassen aangelegd op landbouwgronden binnen
het collectief Rijn, Vecht en venen. Dit kwam naar voren uit communicatie met René Faber
(persoonlijke communicatie, 2 december 2021). Ook wordt er gewerkt met drones zoals eerder
aangegeven in de sub‐paragraaf ‘3.5.2 Deelnamen weidevogelbeheer’ door veehouder John Boere
(persoonlijke communicatie, 4 januari 2022).
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De Slaag
In de afgelopen vijf jaar zijn er in de Slaag bij verschillende percelen greppel‐plas‐drassen aangelegd.
Volgens Wilhelm bos zijn er in totaal 80 greppel‐plas‐drassen in heel collectief Eemland, figuur 14,
verwacht werd dat dit aantal niet hoger meer zou uitkomen. Dit omdat het aantal agrariërs dat
meedoet aan ANLb en andere vormen van weidevogelbeheer niet gegroeid is dit jaar. Echter, werd
hij verrast dat er voor volgend jaar tien nieuwe greppel‐plas‐drassen zullen worden gerealiseerd. Dit
zal het totaal aantal greppel‐plas‐drassen op 90 brengen in 2022 (W. Bos, persoonlijke communicatie,
24 december 2021).
Figuur 14
Wvk‐gebieden onder collectief Eemland (Provincie Utrecht, 2021)

Naast de aanleg van greppel‐plas‐drassen zijn er in het gebied op verschillende plekken houtopslag
en ook bomen verwijderd om het landschap meer open te maken. Ook is er daarnaast geïnvesteerd
in afrastering tegen vossen en worden er ook vossen geschoten (W. Bos, persoonlijke communicatie,
24 december 2021).
Verder zijn er door middel van het POP3 en andere subsidies drones aangeschaft binnen het
collectief om weidevogels en nesten te inventariseren. Deze drones werken met infraroodcamera’s,
volgens Wilhelm Bos kan dit echter alleen in de ochtend worden gebruikt, dan zijn er namelijk
duidelijke verschillen tussen de temperaturen van de eieren en die van de omgeving. Daarnaast is er
voor 1,2 miljoen geïnvesteerd in weidevogelbiotoop binnen Eemland (W. Bos, persoonlijke
communicatie, 24 december 2021).
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GRN Consultancy zelf is benieuwd naar deze ontwikkelingen in drones en inventarisatie en ziet
mogelijkheden voor het automatiseren van dit proces. Ook gaf Wilhelm Bos aan in zijn verhalen over
de greppel‐plas‐drassen tijdens het interview aan dat in de praktijk de afgesproken of geplande
omvang van deze plas‐drassen niet altijd overeenkomen met de realiteit. Hiervoor moet iemand om
deze dras‐plas heenlopen met een GPS om de oppervlakte te berekenen. Wilhelm vertelde dat dit
ook met een drone zou moeten kunnen. Ook hierin zijn mogelijkheden voor automatisering. In de
aanbeveling zal hier verder worden ingegaan op de mogelijkheden van automatische herkenningen
van vogels en nesten en het berekenen van de omvang van plas‐dras (W. Bos, persoonlijke
communicatie, 24 december 2021).
Conclusie resultaten
De conclusie die kan worden getrokken uit deze resultaten is dat bij de drie kerngebieden al
maatregelen en beheer voor de weidevogels worden uitgevoerd. Maatregelen en beheer zoals de
aanleg van greppel‐plas‐drassen, verhogen van het waterpeil en het verwijderen van houtopslag.
Daarnaast wordt er op verschillende plekken beweid om meer variatie te creëren in het
boerenlandschap. Ook wordt er geïnvesteerd in drones voor het inventariseren van weidevogels,
vooral voor de nesten, en wordt er gekeken naar nieuwe technieken en innovaties ter ondersteuning
van het weidevogelbeheer. Al deze elementen worden toegepast om de (broed)populaties van de
weidevogels te versterken.
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3.7 Maatregelen en beheer in andere provincies
Ter referentie is er ook gekeken naar andere provincies op het gebied van weidevogelbeheer en
maatregelen die zijn uitgevoerd ten voordele van weidevogels. Landelijk worden dezelfde
standaardpakketten van Bij12 gebruikt voor de subsidieregeling. Wel wordt er geëxperimenteerd
met verschillende vormen van maatregelen en beheer.
Zo is er in Friesland een monitoring pilot gaande vanaf 2018 voor het vangen en soms afschieten van
steenmarters om de roof van nesten terug te dringen (Jonge Poerik et al, 2020)
Ook zijn er in 2015 bij de reservaten van de Nieuwkoopse plassen Zuid en Aalkeerbuitenpolder in de
provincie Zuid‐Holland hydrologische maatregelen voor weidevogels onderzocht. Hieruit kwam naar
voren dat het verhogen van het waterpeil, in combinatie met het aanpassen van het mozaïek van
beweidingen en hooien en het beperken van mestgif succesvol lijkt te zijn. Ook werd er onderzocht
of geëlektriseerde schapenrasters helpen tegen predatie, uit de resultaten was echter geen groot
verschil te meten in broedsucces met of zonder raster (Van Schie & Visser, 2015).
Verder is er in het begin van 2021 een proef ontstaan voor het verplicht chippen van katten binnen
de gemeentes van Amsterdam en Alphen aan den Rijn. Uit onderzoek kwam naar voren dat er
ongeveer een miljoen verwilderde katten rondzwerven in Nederland. Verder zorgen deze katten voor
ongeveer 140 miljoen inheemse slachtoffers per jaar. Hierbij zijn ook weidevogels slachtoffer. Met
deze proef wordt gehoopt dat het aantal zwerfkatten kan worden teruggedrongen (NOS, 2021).
Daarnaast worden er veelal dezelfde maatregelen en beheer toegepast op de agrarische gronden van
Nederland.
Conclusie resultaten
Buiten de provincie Utrecht worden meerdere proeven en pilots op maatregelen en beheer
uitgevoerd voor weidevogels. Naast deze proeven en pilots worden er vooral dezelfde maatregelen
en beheer toegepast.
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3.8 Resultatenanalyse
Analyse van paragraaf 3.1
In de eerste sub‐paragraaf van dit hoofdstuk ‘3.1.1 Grutto’ in de alinea ‘De Slaag’ werd een
hypothese gesteld over de grote fluctuaties van aantallen gruttoterritoria. Tijdens het interview met
Wilhelm Bos van collectief Eemland werd ook gevraagd naar een verklaring van deze schommeling in
aantal gruttoterritoria in de Slaag. Hij gaf aan dat, en dat geldt niet alleen voor Eemland, de metingen
in 2016 waren uitgevoerd door vrijwilligers met geringe kennis op het gebied van weidevogels in het
algemeen en dit heeft bijgedragen aan de lagere aantallen die waren gevonden. Dit werd verder
onderbouwd door inventarisatie die het collectief zelf heeft uitgevoerd. Daarnaast zal een deel van
de grutto’s volgens Wilhelm bij dichtbijgelegen percelen buiten het kerngebied zijn gaan broeden in
de randzones. Waarom dit is gebeurd is echter niet duidelijk. Hiervoor zou nader onderzoek moeten
worden uitgevoerd om dit te achterhalen (W. Bos, persoonlijke communicatie, 24 december 2021).
Analyse van paragraaf 3.2
Zoals eerder vermeld in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, en binnen het theoretisch kader, zijn
het aantal gruttoterritoria gegroeid of gelijk gebleven binnen de provinciegrenzen van Utrecht.
Hierbij moet wel worden vermeld dat, net als eerder genoemd in paragraaf ‘3.2 Overzicht populatie
kerngebieden totaal’, er lokaal wel sprake is van een afname van aantallen territoria. Dit komt omdat
de gemiddelde groei van aantal territoria in de provincie niet overeenkomt met de groeipercentages
van de drie kerngebieden. De gemiddeld hogere percentages, vergeleken met provinciaal
gemiddelde van 4,24% (2016‐2019) en 1,82% (2019‐2021), binnen deze kerngebieden duidt er ook
op dat er weidevogel territoria gebieden binnen de provincie aanwezig zijn waar de groei lager
uitkomt. Hierbij wordt ook niet uitgesloten dat er gebieden zijn waar aantallen een negatieve trend
vertonen. Om hierachter te komen zal meer onderzoek moeten worden uitgevoerd.
Als laatste werd op basis van de berekeningen uit ‘3.2.4 kievit’ berekend dat de jaarlijkse afname
territoria kievit tussen 2016 en 2021 op ‐0,48 zou uitvallen. Tussen 2019 en 2021 is echter een
positieve groei te zien van 7,34%. Als deze trend door zou lopen in 2022 dan zou het aantal kievit in
2022 uitkomen op: territoria kievit 2019 x 7,34% = 1832 x 1,0734 = 1966 territoria. Dat zou
betekenen dat het aantal kievit in de provincie, vergeleken met 2016, weer zou zijn gegroeid.
Analyse van paragraaf 3.3
In e‐mail contact en telefonisch contact na het interview met Wilhelm Bos is er naar voren gekomen
dat de metingen van 2016 niet overeenkomen met de werkelijke aantallen van datzelfde jaar. Tijdens
het interview met Wilhelm Bos (gebiedscoördinator en secretaris van collectief Eemland) werd
duidelijk dat de BMP‐rondes van 2016 niet kloppen met de werkelijke aantallen van 2016. Ook werd
aangegeven in het Actieplan dat de SOVON bij sommige gebieden de getallen hoger schatte omdat
een aantal delen niet goed gemeten waren. Het collectief heeft in deze zelfde jaren ook BMP‐rondes
gelopen binnen haar gebiedsgrenzen (W. Bos, persoonlijke communicatie, 24 december 2021). Het is
dus ook van noodzaak dat deze BMP‐rondes goed worden uitgevoerd, ook omdat hierop beleid
wordt afgestemd.
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Analyse van paragraaf 3.4
Uit de cijfers en analyse van het rapport ‘Waar is de Grutto?’ van de Algemene Rekenkamer wordt
naar voren gebracht dat er te weinig wordt gedaan aan landelijk weidevogelbeheer. 85% van het
landelijk kansrijk agrarisch gebied voor de grutto wordt niet benut. Ook wordt er genoemd dat het
beschermen van weidevogels veel tijd kost, maar dat er sinds 1975 al weidevogelbeleid wordt
toegepast. Hierbij wordt echter niet rekening gehouden hoe de grutto ervoor zou staan als dit beleid
helemaal niet was toegepast. Verder werd er een beeld geschetst van de verhoudingen van
oppervlakte tussen waterpeil verhogen, plas‐dras‐ en legselbeheer. Ook deze vergelijking is niet
helemaal gerechtvaardigd. Legsel beheer wordt meestal op een groot gedeelte van een perceel
toegepast terwijl de oppervlakte van greppel‐plas‐dras meestal onder één hectare wordt aangelegd.
De cijfers van de provincie Utrecht wijzen erop dat het ook goed kan gaan met weidevogelbeleid.
Wel zijn er nog veel kansen voor weidevogelbeheer.
Bij het afnemen van de interviews werden vragen beantwoord door middel van verhalen over de
praktijk. Ook zat er veel samenhang tussen de vragen waardoor sommige vragen al werden
beantwoord voordat de vraag kon worden gesteld. Daarnaast waren er vragen als: “Zien de agrariërs
verschillen na het toepassen van (weidevogel specifiek) beheer?” die kort konden worden
beantwoord met een “Ja”. Echter, werden deze net als hiervoor genoemd meestal beantwoord met
verhalen uit de praktijk. Dit gaf extra inzicht en informatie dat kon worden gebruikt bij het
onderbouwen en antwoorden van de deelvragen.
Analyse van paragraaf 3.5
De belemmering van de groei hangt samen met de hoeveelheid van beheer en maatregelen die
worden uitgevoerd. Maatregelen en beheer die worden toegepast zijn voor een groot deel ontstaan
uit jaren, soms decennia, van proeven opstellen en kijken naar de effectiviteit hiervan. Hieruit zijn de
huidige beheersvormen en maatregelen uit voort gekomen. Uit de cijfers van paragraaf 3.1 t/m 3.3 is
al duidelijk gemaakt dat binnen de provincie beheer en maatregelen tot succes hebben geleid voor
de huidige weidevogelstand.
Ook is er genoemd in de conclusie van deze paragraaf, en daarbij de beantwoording van de
deelvraag, dat er voldoende broed‐ en foerageergebied aanwezig moet zijn voor de weidevogels. In
deze paragraaf is echter niet ingegaan of dit ook aanwezig is. De data die nodig was om dit te
bepalen werd, zoals benoemd in paragraaf 1.6 ‘Afbakening’ niet op tijd beschikbaar. Hierdoor is er
geen onderzoek kon worden gedaan naar deze verspreiding. Door de positieve cijfers uit de
kerngebieden is echter wel geconcludeerd dat er wel voldoende habitat aanwezig is. Of dit optimaal
is kan niet worden gezegd aan de hand van de beschikbare data en gevolgde methode.
Analyse van paragraaf 3.6
In de paragraaf is niet ingegaan op de plekken waar deze maatregelen worden toegepast. Hiervoor
was, zoals aangegeven in de afbakening, te laat voor dit rapport data beschikbaar om dit te kunnen
visualiseren. Wel is er een overzicht bij de collectieven.
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Analyse van paragraaf 3.7
Wanneer er wordt gekeken naar de verspreiding van steenmarters zijn deze echter in mindere mate
aanwezig in de provincie Utrecht dan in Friesland (Verspredingsatlas, z.d.). Daarnaast werd in de
aanbeveling van dit rapport duidelijk gemaakt dat de pilot langer door moet gaan (in 2021). Dit om
erachter te komen wat het effect is van het vangen van steenmarters in een ‘normaal’ jaar. Deze
aanbeveling kwam tot stand omdat er in 2019 een muizenpiek was ontstaan en er daardoor in 2020
een verhoogde nestpredatie plaatsvond door kleine marterachtigen (Jonge Poerik et al, 2020)
Tijdens het gesprek met Wilhelm Bos werd verteld dat er ook pilots waren uitgevoerd om te meten
of het plaatsten van vossenhekken effect had op het broedsucces. Uit deze pilot kwam naar voren
dat het plaatsen van deze hekken wel effect had op het broedsucces (W. Bos, persoonlijke
communicatie, 24 december 2021).

Als laatste was er gekeken naar het chippen van katten. In het artikel werd ook verteld dat het
chippen van katten in mindere mate effectief was als het geen landelijke wet wordt. Wanneer dit
alleen per stad of per gemeente wordt gehanteerd en niet alle gemeente meedoen blijft het
probleem zich voortdoen. De resultaten uit deze proef kunnen hiervoor wel een aanleiding zijn voor
een landelijke regeling (NOS, 2021).
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4. Discussie, conclusie, aanbeveling & advies
Als afsluiter op deze rapportage wordt er in dit laatste hoofdstuk aandacht besteed aan de discussie,
die vervolgd wordt door een conclusie naar de resultaten en een beantwoording van de hoofdvraag.
Ten slotte wordt er in de laatste paragraaf een korte aanbeveling en advies weerlegd.

4.1 Discussie
Tijdens het schrijven van dit rapport is vooral gebruik gemaakt van data aangeleverd door de
provincie. Uit interviews met de veldcoördinatoren van collectieven Rijn, Vecht en Venen en
Collectief Eemland kwam naar voren dat de metingen uitgevoerd door de SOVON niet gelijk staan
aan die uitgevoerd door deze collectieven (R. Faber, persoonlijke communicatie, 12 december 2021)
(W. Bos, persoonlijke communicatie, 2 december 2021). De standaard BMP‐methode kan, en wordt,
niet altijd goed uitgevoerd. Zo wordt er al op meerdere plekken gebruik gemaakt van drones om
meer nesten te vinden dan traditionele manieren van tellen en worden er vijf‐meetrondes gelopen
door de collectieven om de territoria te bepalen in plaats van vier door de SOVON.
Standaardisatie is hierbij van belang. Niet alleen om toekomstig beleid op af te stemmen, maar ook
om werkelijke territoria en nesten aantallen te kunnen weergeven. Daarnaast komen uitbreidingen
van kerngebieden, en aanwijzingen van nieuwe kerngebieden, tot stand aan de hand van dichtheden
van territoria weidevogels. Hiervoor is samenwerking, data delen en standaardiseren tussen deze
partijen van groot belang voor de weidevogels. Welke manier hiervoor het meest geschikt is, en hoe
deze kan worden uitgevoerd, moet blijken uit nieuw onderzoek.
Daarnaast blijft weidevogelbeheer een ingewikkeld proces. Als agrariër is de impact om de populatie
van weidevogels te versterken beperkt. Op landbouwgronden blijft de productie van voedsel de
primaire functie. Daarnaast trekken weidevogelsoorten voor het grootste gedeelte in het einde van
de zomer naar warmere zuidelijk gelegen landen. Wanneer hier bijvoorbeeld de habitat wordt
verstoord, of omstandigheden veranderen kan dit negatieve gevolgen hebben voor de aantallen
vogels die naar Nederland terugkomen. Een agrariër kan dan zijn percelen nog zo goed beheren,
maar bij dit soort omstandigheden kan hier weinig gebeuren.
Daarnaast werd geconcludeerd in paragraaf 3.4 dat er vooral nog kansen liggen voor de toepassing
van weidevogelbeheer op de plekken die wel geschikt zijn voor de grutto (en ook voor andere
weidevogels) maar waar nog geen weidevogelbeheer wordt toegepast. Deze redenen zouden
hetzelfde zijn als die van andere agrariërs, maar hier kunnen ook nog andere redenen uit
voortkomen. Er is nog nader onderzoek nodig om te achterhalen waarom er in deze gebieden geen
weidevogelbeheer wordt toegepast en wat hiervoor nodig is.
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Als laatst wordt er kort terug gekeken op de duurzaamheid. Wat hierbij vooral opviel tijdens de
gesprekken met de agrariërs en de coördinatoren van de collectieven is dat er met veel
enthousiasme wordt gesproken over weidevogels. Gespreken die van tevoren waren vastgesteld op
een half uur of uur liepen uit door de vele verhalen over de weidevogels. De duurzaamheid die in 1.4
werd aangekaart over de balans tussen people, planet en profit is niet zo eenkleurig. Daarnaast zijn
er genoeg agrariërs die zelfs verlies maken op het weidevogelbeheer, maar toch doorgaan (W. Bos,
persoonlijke communicatie, 24 december 2021). Een nieuw systeem voor flexibelere regeling en een
beloningsysteem voor weidevogelbeheer zou daarnaast verder kunnen bijdragen aan een duurzame
weidevogelpopulatie, waarbij de balans tussen people, planet en profit beter toch zijn recht zou
komen.

4.2 Conclusie
Sinds er in 2018 aan de bel is getrokken door het Utrechts Actieplan Weidevogels voor het tegengaan
van de afname van weidevogelpopulaties zijn vele soorten weer in een opmars. Utrecht heeft in de
afgelopen jaren bij meerdere weidevogelsoorten een groei gezien binnen de Wvk‐gebieden en de
weidevogelrandzones. Voor de grutto en de tureluur is een positieve groei ontstaan binnen de
provinciegrenzen, een trend die landelijk nog niet te zien is. Deze positieve trend is echter niet in alle
gebieden even hoog en er is nog winst te behalen binnen de Wvk‐gebieden en daarbuiten.
Samenwerking tussen de provincie, collectieven en agrariërs blijft cruciaal, niet alleen binnen de
provinciegrenzen.
Het antwoord voor de hoofdvraag “Waar en hoe kan binnen de drie gekozen kerngebieden
geïnvesteerd worden om de (broed‐)populatie weidevogels te verhogen?” kan het best worden
beantwoord door te kijken naar de maatregelen en het beheer dat wordt toegepast binnen de
kerngebieden (die overigens ook daarbuiten worden toegepast). De ‘waar’ in deze vraag is niet
specifiek te beantwoorden met de beschikbare data. Hiervoor is meer onderzoek nodig met
betrekking op lokale verspreiding van weidevogelsoorten. Wel kan er worden gekeken naar de
potentiële kansrijke gebieden waar nog geen weidevogelbeheer wordt toegepast. Er moet hiervoor
vooral gekeken worden naar de ‘hoe’. Deze ‘hoe’ heeft vooral betrekking op de deelname van
weidevogelbeheer door agrariërs. Allereerst zou er moeten worden gekeken naar een nieuw systeem
van vergoeding, een soort van beloningsysteem voor agrariërs om weidevogelbeheer aantrekkelijker
te maken. Daarnaast is communicatie zeer belangrijk tussen provincie, en dus ook de politiek binnen
deze provincie, en de agrariërs. Zij willen namelijk duidelijkheid en daarnaast een gevoel van waarde
meeleveren. Als laatste kan er worden gekeken naar pilots en proeven buiten de provincie om beleid
nog verder aan te vullen.
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4.3 Aanbeveling & advies
Voor de provincie en daarbij ook de collectieven binnen de provinciegrenzen zijn aanbevelingen
opgesteld met betrekking tot de verdere bevordering van weidevogelpopulaties.
Als eerste is er een mogelijkheid om te kijken naar flexibeler subsidie‐ en vergoedingsregelingen of
opsplitsen van bestaande subsidies in meerdere pakketten. Hiermee wordt bedoeld dat er zou
kunnen worden gekeken naar de mogelijkheden om er meer speling te krijgen in bijvoorbeeld de
uiterlijke maaidatums en inundatieperiode en hoogte van het waterpeil. Wel dan in samenspraak
met een veld‐ of gebiedscoördinator of andere bevoegdheid. Het is met de huidige regeling
bijvoorbeeld niet mogelijk om één of twee dagen voor de eerste maaidatum te maaien. In de praktijk
zouden de weidevogels bijvoorbeeld het gebied al uit het gebied zijn getrokken. Ook als het gras te
snel groeit in sommige gebieden. Dit kan ervoor zorgen dat het gras te hoog staat voor de pas
uitgekomen kuikens om zich te kunnen voortbewegen en foerageren. Een paar dagen eerder maaien
kan er dan juist voor zorgen dat het gebied weer aantrekkelijk wordt voor deze juveniele vogels.
Zowel agrariër als veldcoördinator hebben dit probleem aangekaart (J. Boere, persoonlijke
communicatie, 4 januari 2022) (R. Faber, persoonlijke communicatie, 2 december 2021.
Ten tweede zou er kunnen worden gekeken naar mogelijkheden van een beloningsysteem voor
agrariërs in plaats van, of samen met, subsidie‐ en vergoeding. In communicatie met de
veldcoördinatoren van Rijn, Vecht en Venen en Eemland kwam ook naar voren dat het maximum van
deelname met het huidige systeem al bereikt is (R. Faber, persoonlijke communicatie, 2 december
2021) (W. Bos, persoonlijke communicatie, 24 december 2021). Verandering van het systeem door
flexibelere regelgeving rondom weidevogelbeheer in combinatie met het ontwikkelen van een
beloningsysteem voor prestatie en vorm en mate van weidevogelbeheer zou kunnen zorgen voor
een verdere toename van aantallen weidevogels binnen de provincie.
Als derde mogelijkheid zou er gekeken kunnen worden naar nieuwe proeven en pilots buiten de
provincie die gericht zijn op het verder verhogen van de weidevogelpopulatie. Dit zijn onder andere
de pilot van het vangen van steenmarters en het chippen van katten zoals aangekaart in paragraaf
3.6 ‘Maatregelen en beheer in andere provincies’.
Het opbouwen van vertrouwen tussen overheid en agrariërs is belangrijk. Dit is echter een complex
probleem want hierbij spelen meerdere onderwerpen een rol. Voorbeelden zijn de stikstof‐
problematiek, waaronder het verminderen van de veestapel en continue aanscherping van
regelgeving op dit gebied. Organiseren van bijeenkomsten met provincie en de leden van
collectieven met duidelijke communicatie tussen deze partijen zou kunnen bijdragen aan het
verhogen van het vertrouwen als vierde mogelijkheid. Hiervoor is nader onderzoek nodig hoe dit het
best kan worden uitgevoerd.
De laatste aanbeveling zou zijn meer onderzoek doen voor het verbeteren van kunstmatige
intelligentie. Hierbij zouden automatisch inventarisaties en monitoring van weidevogels en nesten
door middel van drones en AI kunnen worden gerealiseerd. Daarbij kan ook worden gekeken naar
het automatisch aanmaken van puntendata in een (online)GIS‐kaart.
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Bijlage 1. Weidevogelkerngebieden Provincie Utrecht 2016
Figuur 1
Provincie Utrecht met Wvk‐gebieden 2016 (Provincie Utrecht, 2021)
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Bijlage 2. Drie gekozen Weidevogelkerngebieden Provincie Utrecht met korte gebiedsomschrijving
Figuur 2
Weidevogelkerngebied de Slaag (Zeldert Polder) (Provincie Utrecht, 2021).

Korte omschrijving gebied
Kerngebied de Slaag is gelegen in het Noordoosten van
de provincie Utrecht, ten Oosten van Baarn en valt onder
het collectief Eemland. Dit gebied wordt ook naar
verwijst als ‘polder Zeldert’.
‐ Percentage deelname ANLb: 39% (2016)
‐ Bijzonderheden: Agrarisch gedeelte van de slaag grenst
aan een reservaat van Natuurmonumenten met een
gelijke naam, in dit gebied broedde in 2016 87 paar.
‐ Oppervlakte in ha: 324,69
(Pro21)
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Figuur 3
Weidevogelkerngebied Demmerik & Donkereind (Provincie Utrecht, 2021)

Korte omschrijving gebied
‐ Kerngebied Demmerik & Donkereind is gelegen in het
Noordwesten van provincie Utrecht. Dit kerngebied valt
onder het collectief Rijn, Vecht en Venen.
‐ Het percentage ANLb is relatief hoog in vergelijking met
het provinciaal gemiddelde (34%), namelijk 67% (2016).
‐ Rondom Demmerik & Donkereind zijn in 2016‐2017
herinrichtingsprojecten uitgevoerd ten voordele van
weidevogels. Hierbij is houtopstand verwijderd waardoor
het gebied opener is geworden, hierdoor kunnen
predatoren zich lastiger vestigen.
‐ Oppervlakte in ha: 458,78
(Pro21)
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Figuur 4
Weidevogelkerngebied Kockengen & Kamerik (Provincie Utrecht, 2021)

Korte omschrijving gebied

Kerngebied Kockengen – Kamerik is gelegen in het
Westen van de provincie Utrecht, Westen van Breukelen
en ten Noorden van Woerden. Dit kerngebied valt onder
het collectief Rijn, Vecht en Venen.
‐ Percentage deelname ANLb: veertig procent.
‐ Bijzonderheden, relatief groot Wvk‐gebied.
‐ Oppervlakte in ha: 1862,88
(Pro21)
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Bijlage 3. Territoria aantallen Kerngebieden Provincie Utrecht 2016, 2019 en 2021.

Tabel 1
Territoria aantallen Kockengen & Kamerik uit 2016, 2019 en 2021 (Provincie Utrecht, 2021)

Aantal Grutto Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%

Kockengen_Kamerik 2016
Kockengen_Kamerik 2019
Kockengen_Kamerik 2021
196
281
334
onb.
+82
+53
+43,37%
onb.
18,86%

Aantal Tureluur Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%

onb.
onb.

Aantal Kievit Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%

onb.
onb.

Aantal Scholekster Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%

onb.
onb.

57

100
43
+75,40%

145
+45
45%

212

160
‐52
‐24,50%

207
+47
29,38%

66

90
+36
+36,40%

78
‐12
‐13,33%

52

Tabel 2
Territoria aantallen Demmerik & Donkereind uit 2016, 2019 en 2021 (Provincie Utrecht, 2021)

Demmerik_Donkereind 2016
Aantal Grutto Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%
Aantal Tureluur Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%
Aantal Kievit Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%
Aantal Scholekster Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%

22
onb.
onb.

Demmerik_Donkereind
2021
50
48
+20
‐2
+127%
‐4%

11

22
+11
+100%

31
9
40,91%

20

34
+14
+70%

30
‐4
‐11,76%

15

19
+4
+26,40%

23
4
21,05%

onb.
onb.

onb.
onb.

onb.
onb.

Demmerik_Donkereind 2019
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Tabel 3
Territoria aantallen de Slaag uit 2016, 2019 en 2021 (Provincie Utrecht, 2021)

De_Slaag 2016
Aantal Grutto Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%
Aantal Tureluur Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%
Aantal Kievit Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%
Aantal Scholekster Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor
Groei/afname in procenten ((Nieuw‐Oud)/Oud)*100%

+541,66%

21
-56
-72,73%

11

42
+31
+281,20%

33
-9
-21,43%

30

76
+46
+153,30%

81
5
6,58%

11

12
+1
+9,10%

15
3
25%

12
onb.
onb.

onb.
onb.

onb.
onb.

onb.
onb.

De_Slaag 2021

De_Slaag 2019
77
+65
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Bijlage 4 Aantallen territoria weidevogels per Wvk‐gebied per weidevogelsoort
Figuur 5

Figuur 6

Visualisatie aantal territoria per weidevogelsoort in Kockengen & Kamerik (Provincie Utrecht,
2021)

Visualisatie aantal territoria per weidevogelsoort in Demmerik & Donkereind (Provincie Utrecht,
2021)
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Figuur 7
Visualisatie aantal territoria per weidevogelsoort in De slaag (Provincie Utrecht, 2021)
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Bijlage 5 Territoria aantallen per soort in de kerngebieden totaal vastgesteld in 2016
Tabel 4
Aantal territoria per soort in de kerngebieden totaal vastgesteld in 2016 (Provincie Utrecht, 2021)

Kerngebieden
totaal 2016
Aantal Grutto Territoria

Kerngebieden totaal
2019

Kerngebieden totaal
2021

Utrecht Totaal
2016

1368

1426

1452

Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor

onb.
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Groei/afname in procenten
((Nieuw-Oud)/Oud)*100%

onb.

Aantal Tureluur Territoria

Utrecht Totaal
2021

1938

2052

26

558

114

4,24%

1,82%

40,43%

5,88%

589

570

828

865

1191

Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor

onb.

-19

258

269

326

Groei/afname in procenten
((Nieuw-Oud)/Oud)*100%

onb.

-3,23%

45,26%

45,13%

37,69%

Aantal Kievit Territoria

1380

Utrecht Totaal
2019

596

1877

1590

1832

3007

3475

Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor

onb.

-287

242

1120

468

Groei/afname in procenten
((Nieuw-Oud)/Oud)*100%

onb.

-15,29%

15,22%

59,35%

15,56%

Aantal Scholekster
Territoria
Groei t.o.v. 3 jaar daarvoor

564

498

589

1022

1136

onb.

-66

91

441

114

onb.

-11,70%

18,27%

75,90%

11,15%

Groei/afname in procenten
((Nieuw-Oud)/Oud)*100%

1887

581
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Bijlage 6 Vergelijking dichtheden weidevogelterritoria per Wvk‐gebied en Wvk‐gebied
totaal uit 2021 (vastgestelde omvang 2016) per 100 ha
Tabel 5
Dichtheden weidevogelsoorten per kerngebied en van het totaal (vastgestelde omvang in 2016) met data uit 2021 per 100
ha (Provincie Utrecht, 2021)

De_Do
2016
Dichtheid Grutto per 100 ha
Dichtheid Tureluur per 100 ha
Dichtheid Kievit per 100 ha
Dichtheid Scholekster per 100
ha

Totaal
2016
4
2
4
3

Ko_Ke
2016
Dichtheid Grutto per 100 ha
Dichtheid Tureluur per 100 ha
Dichtheid Kievit per 100 ha
Dichtheid Scholekster per 100
ha

Dichtheid Grutto per 100 ha
Dichtheid Tureluur per 100 ha
Dichtheid Kievit per 100 ha
Dichtheid Scholekster per 100
ha

De_Do
2019
8
3
11
3

Totaal
2016
10
3
11
3

Totaal
2019
10
4
7
4

Ko_Ke
2019
8
3
11
3

9
3
10
3

Totaal
2019
15
5
8
4

De_Do_2021 Totaal
2021
10
9
6
5
6
11
5
3

Ko_Ke_2021
9
3
10
3

Totaal
2021

17
7
11
4

9
5
11
3

Slaag 2016 Totaal
Slaag 2019 Totaal
Slaag 2021
Totaal
2016
2019
2021
3
8
23
9
6
9
3
3
12
3
10
5
9
11
23
10
24
11
3
3
3
3
4
3
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Figuur 9
Dichtheid weidevogelterritoria Demmerik & Donkereind en Wvk‐gebieden Utrecht totaal 2021
(Vastgestelde omtrek uit 2016) per 100 ha (Provincie Utrecht, 2021)

Dichtheden weidevogelterritoria Demmerik &
Donkereind en Wvk‐gebieden Utrecht totaal per
100 ha in 2021
Dichtheid Scholekster per 100 ha

Figuur 10
Dichtheid weidevogelterritoria Kockengen & Kamerik en Wvk‐gebieden Utrecht totaal 2021
(Vastgestelde omtrek uit 2016) per 100 ha (Provincie Utrecht, 2021)
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Figuur 11
Dichtheid weidevogelterritoria de Slaag en Wvk‐gebieden Utrecht totaal 2021 (Vastgestelde
omtrek uit 2016) per 100 ha (Provincie Utrecht, 2021)
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Bijlage 7 Kansrijke gebieden in Nederland voor de grutto
Figuur 12
Kansrijke gebieden voor de grutto (Algemene Rekenkamer, 2021)
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Bijlage 8 Opstelling Interview gebieds‐/veldcoördinatoren en agrariërs
Semigestructureerde interview voor gebieds‐/veldcoördinatoren
1. Zijn er naast de subsidie, tijd en moeite, andere redenen voor agrariërs om niet deel te
nemen aan Agrarisch Natuur‐ en Landschap beheer (ANLb) of een andere vorm van
weidevogelvriendelijke beheer?

2. Zien de agrariërs verschillen na het toepassen van (weidevogel specifiek) beheer?

3. Wat zijn volgens de coöperatie de grootste hindernissen voor het uitvoeren van beheer in
combinatie met ANLb? (Communicatie, financiering, tijd, moeite, kennis etc.)

4. Welke toekomstplannen heeft de coöperatie met betrekking tot weidevogelbeheer?

5. Wordt er kennis uitgewisseld tussen coöperaties/collectieven met betrekking op
weidevogelbeheer? Zo ja, ook buiten de provinciegrenzen?

6. Welke vorm van beheer heeft de meest positieve invloed op weidevogels, van uitgaand van
een 0 situatie qua weidevogelbeheer (In het algemeen, en anders voor de grutto).

7. Wat zijn de grootste hindernissen voor de groei van de aantallen weidevogels volgens de
coöperatie? En wat zijn de grootste hindernissen volgens de agrariërs?

8. Zijn er naast ANL‐beheer nog andere vormen van beheer die worden toegepast ten voordele
van weidevogels?

9. Zijn er na 2016 nog (inrichting)maatregelen uitgevoerd t.b.v. weidevogels binnen en/of
rondom kerngebied Kamerik‐Kockengen en Donkereind‐Demmerik/ de Slaag
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Bijlage 9 Interviews gebiedscoördinatoren en agrariërs

Interview 1: Interview gebiedscoördinator collectief Rijn Vecht & Venen
Datum: 2 december 2021
Geïnterviewde: Veldcoördinator René Faber
Kleine achtergrond: economie en ecologie snijvlak, politicoloog
Ecologie/weidevogels ecologie, economie boerenland

1. Zijn er naast de subsidie, tijd en moeite, andere redenen voor agrariërs om niet deel te
nemen aan Agrarisch Natuur‐ en Landschap beheer (ANLb) of een andere vorm van
weidevogelvriendelijke beheer?
Vertrouwen in de overheid is laag bij agrariërs, er heerst achterdocht en de vergoedingen zijn te laag.
Het beheer moet daarbij voor sommigen gevoel geven dat het inpasbaar is binnen het bedrijf. Doen er
ook andere boeren mee? Het heeft dan ook een sociologe aard. Daarnaast wordt er toch nog vaak
een tweedeling geschetst tussen maatschappij/natuurclubs/overheid en boeren. Het gaat erom dat
je, naast dat zo’n regeling vertrouwen kan wekken, er goed aan deel kan nemen en dat je daarmee
een waarde meelevert.
2. Wat zijn volgens de coöperatie de grootste hindernissen voor het uitvoeren van beheer in
combinatie met ANLb? (Communicatie, financiering, tijd, moeite, kennis etc.)
Predatie en de striktheid die vergoedingsregeling meebrengt zijn wel de grootste hindernissen. De
uitvoering zelf wordt goed gecommuniceerd.
3. Welke toekomstplannen heeft de coöperatie met betrekking tot weidevogelbeheer?
Bijna op alle plekken waar grutto’s zitten beheer, clusters verbinden, robuuster maken en wel
uitvoerbaar blijven voor boeren. Daarnaast het behouden van goede contacten tussen agrariërs en
coöperatie en uitbreiden van deelname van weidevogelvriendelijk beheer.
4. Wordt er kennis uitgewisseld tussen coöperaties/collectieven met betrekking op
weidevogelbeheer? Zo ja, ook buiten de provinciegrenzen?
“Er wordt 1 keer in de 6 weken bijeenkomst georganiseerd voor de collectieven binnen provincie. Ook
is er communicatie tussen coöperaties, zo heb ik veel contact met Collectief Eemland”
5. Welke vorm van beheer heeft de meest positieve invloed op weidevogels, van uitgaand
van een 0 situatie qua weidevogelbeheer (In het algemeen, en anders voor de grutto).
“Zwaar beheer heeft de voorkeur en de meeste invloed. Dit houdt dus in vroeger maaien ten gunste
van weidevogels, inventariseren van nesten, het aanleggen van (vol)veld‐ en/of greppel‐ plas‐drassen.
Daarnaast is het belangrijk om houtopslag waar mogelijk is weg te halen tegen predatie.
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6. Wat zijn de grootste hindernissen voor de groei van de aantallen weidevogels volgens de
coöperatie? En wat zijn de grootste hindernissen volgens de agrariërs?
‐

7. Zijn er naast ANL‐beheer, nog andere vormen van beheer die worden toegepast ten
voordele van weidevogels? Zo ja, welke?
Ja die zijn er, het gaat hierbij vooral om agrariërs die wel aan een vorm van
weidevogelbeheer doen maar niet binnen de ANLb.
8. Zijn er na 2016 nog (inrichting)maatregelen uitgevoerd t.b.v. weidevogels binnen en/of
rondom kerngebied Kamerik‐Kockengen en Donkereind‐Demmerik?
Ja, er wordt nog regelmatig houtopslag verwijderd en greppel‐plas‐drassen aangelegd binnen
maar ook rondom de kerngebieden. In 2017 zijn er 3 aangelegd, in 2018 15.
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Interview 2: Interview veldcoördinator collectief Eemland
Semigestructureerde interview voor Collectief
De Slaag (Zeldert polder)
Datum: 24 december 2021
Geïnterviewde: Veldcoördinator Wilhelm Bos
Kleine achtergrond:
1. Zijn er naast de subsidie, tijd en moeite, andere redenen voor agrariërs om niet deel te
nemen aan Agrarisch Natuur‐ en Landschap beheer (ANLb) of een andere vorm van
weidevogelvriendelijke beheer?
Veel NVWA en RVO controles, vergoedingen zijn te laag door inflatie en oplopen van
voedselkosten voor het vee.
2. Zien de agrariërs verschillen na het toepassen van (weidevogel specifiek) beheer?
Ja
3. Wat zijn volgens de coöperatie de grootste hindernissen voor het uitvoeren van beheer in
combinatie met ANLb? (Communicatie, financiering, tijd, moeite, kennis etc.)
Bij de uitvoering zelf zijn weinig hindernissen.
4. Welke toekomstplannen heeft de coöperatie met betrekking tot weidevogelbeheer?
Uitbreiding kerngebied met omliggende randzones en een minimum van 10% zwaar beheer
per deelnemende agrariër. Daarnaast meer bomen weghalen, openplasdras aanleggen,
kruidenrijk grasland 200 ha omploegen bodemmonster en meer kruidenrijke percelen creëren
en zijn al 100den bomen weggehaald en is er al voor 1.2 miljoen binnengehaald inrichting
biotoop weidevogels.

5. Wordt er kennis uitgewisseld tussen coöperaties/collectieven met betrekking op
weidevogelbeheer? Zo ja, ook buiten de provinciegrenzen?
Ja, binnen en buiten de provincie, ook tussen natuurorganisaties en collectieven.
6. Welke vorm van beheer heeft de meest positieve invloed op weidevogels, van uitgaand
van een 0 situatie qua weidevogelbeheer (In het algemeen, en anders voor de grutto).
Habitat versterken door greppel plas‐drassen aan te leggen en waterpeil te verhogen.
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7. Wat zijn de grootste hindernissen voor de groei van de aantallen weidevogels volgens de
coöperatie? En wat zijn de grootste hindernissen volgens de agrariërs?
Vooral opvallend is de predatie, we hebben afgelopen jaar 98 vossen geschoten binnen
collectief Eemland, daarnaast zien we een toename van buizerds en hermelijnen.

8. Zijn er naast ANL‐beheer, nog andere vormen van beheer die worden toegepast ten
voordele van weidevogels? Zo ja, welke?
‐
9. Zijn er na 2016 nog (inrichting) maatregelen uitgevoerd t.b.v. weidevogels binnen en/of
rondom kerngebied (de slaag).
Hetzelfde eigenlijk als bij andere gebieden, houtopslag en bomen verwijderen en afschot van
vossen.
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Interview 3: Interview boer Johan Buis, aangesloten bij collectief Water Land en Dijken.
Datum: 24 december 2021
Grond oppervlakte: 30 ha
Naam geïnterviewde: Johan Buis
Hoelang doet u al mee aan weidevogelbeheer?
tussen de 10‐12 jaar.
Is er een groei te zien in het aantal (broedende) weidevogels.
Op ongeveer 1/6, dus 15‐16% van het land wordt weidevogelbeheer gedaan. Het gegeven hoe het
gaat met de vogels die heb ik niet zo bij de hand, die moet ik krijgen van de natuurvereniging.
Wat is volgens u de beste manier om mede boeren te overtuigen voor het meedoen aan ANLB en
andere weidevogelbeheer. Wat is daarvoor nodig?
Geld en vergoeding en er moet duidelijkheid worden geschept tussen de overheid en boeren. Het kan
zo weer veranderen wat je moet doen en op welke manier.
Kost het vooral geld of speelt u redelijk gelijk met de kosten tegenover de subsidie.
Daar heb ik op dit moment geen overzicht van.
Heeft u zelf nog ideeën om het weidevogelbeheer te verbeteren?
Ganzenbeheer op landbouwgronden, we hebben soms wel 600‐700 ganzen op onze percelen 30 ha
totaal aan land.
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Interview 4: veehouder John Boere, aangesloten bij collectief Rijn, Vecht en Venen
Datum: 4 december 2022
Grond oppervlakte: 150 ha waarvan 30 ha mais.
Naam geïnterviewde: John Boere

Hoelang doet u al mee aan weidevogelbeheer?
We doen ongeveer 15 jaar aan natuurbeheer, sinds een jaar of 10 weidevogelbeheer. We verhogen
het peil op momenten dat dit nodig is voor de weidevogels en stellen het maaien uit. Ook werk ik met
drones met hittecamera’s om nesten te tellen in de avond, dat doe ik dan samen met mijn zoon.
Is er een groei te zien in het aantal (broedende) weidevogels.
Op de percelen hebben we in de afgelopen twee jaar 80 nesten gevonden van weidevogels, op de 30
ha maisland zaten tussen de 30/35 nesten van kievit en scholekster.
16 nesten, grutto ook erbij gekomen 10 gruttonesten
Wat is volgens u de beste manier om mede boeren te overtuigen voor het meedoen aan ANLB en
andere weidevogelbeheer. Wat is daarvoor nodig?
Zelf heb ik meegemaakt dat je dan het land deels onder water zet voor de vogels, dat moet dan op
een bepaald niveau. Alleen als het bijvoorbeeld gaat regenen in de avond en de volgende dag het
water te hoog is dan ga je dat proberen recht te trekken door water weer laten weglopen uit het veld
anders drijven je nesten weg. Maar je kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de wind, als er van
het westen naar het oosten een stevige wind staat, en veel van mijn percelen staan de sloten zo, dan
krijg je ook een verschil in peilhoogte, als dan de bijvoorbeeld de wind gaat draaien dan krijg je dat
het water lager wordt waar de wind staat. Ik heb dus meegemaakt dat er vervolgens wordt
gecontroleerd of het water wel hoog genoeg stond en dit dan net te laag was door zo’n verschijnsel.
Als je dan hierop wordt afgerekend door de vergoeding te verlagen ook al doe je zoveel voor die
vogels dan kan je als boer de neiging krijgen om te stoppen. Ik denk dat dit beter zou moeten worden
geregeld.
Welke baten hebben veehouders bij andere vormen van weidevogelbeheer.
Meer op resultaten sturen, belonen van aantallen weidevogels of nesten, meer tegen predatiedruk.
Kost het vooral geld of speelt u redelijk gelijk met de kosten tegenover de subsidie.
We doen aan uitgesteld maaibeheer, 1 april tot 15 juni rustperiode/rustgebied. Hierdoor heb je
minder gewas en van minder kwaliteit er hiervoor heb je onkostenvergoeding. Voerprijzen zien we
omhooglopen maar de onkostenvergoeding blijft hetzelfde. Hier ga je dus op achteruit.
Heeft u zelf nog ideeën om het weidevogelbeheer te verbeteren?
Meer sturen vanuit de weidevogels, aantal soorten, aantal nesten
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